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1953/1954
De vlam van de kaars,
het wat getemperd
licht,
de vrat gedragen muziek soms van de radio
zijn in staat
aan het eind van,het
jaar
een mens ertoe
te brengen
z'n gedachten
de vrije loop te laten.
~en stem,
een foto1 een stoel,
een door beiden
gelezen
boek
r,ellicht_,
maken dan de her i.nner-Ln.; levend
aan een familielid,
vriend
of vriendin,
die ue in het bijna voo rb ije jaar
moesten
af'a t aan ,
En voor vele mensen flitst
even op het besef
van eigen klein-·
heid. en onb e t.ekenendhe i.d in de oceaan vän- de tijd.
.
r.fa.8.r dan komt het nuoh't e r e n i.euwe jaar.
Eén dag [_;eeft het
ons nog, om ons erop in te stellen.
Dan sleurt
de stroom van het [;e-·
vro ne leven
ons orivc rb i.dde Lijk neer mee.
Toen ik dit opschreef,
dacht
ik aan het volgende,
Als kleuter
op
de lagere
school
leerde
ik schrijven.
Veel van die periode
Tie2t ik
niet
meer. \lel dit.
Er kvram een dac.;, op weLke wr:2 zelfs
in e cri schrift
mochten schrijven.
En dit was de prettigste
sensatie.
het be[;;inncn
op een nieuue
bladztjde.
De vorige
Vl~S soms wat smoezelig.
Een vlek,
een doorhaal,
een rrat le Lijk ui t.c;evallen
letter.
Naar vra't gaf dat
alles?
On het nieuue
blanke
blnd zou ik m'n uiterste
best doen. f'iet
de tong tussen
de tanden
schreef
ik de nieune
letters
op het papier.

,..
":)

In het n i.cuwe jaar krijgen rre allen
een nieuv1 blad van het
leven voor ons. Schrijven
moeten ne. De J~n zal het sierlijker
doen
dan de ander.
'Dat is niet
zo b e Larigr-ijk ,
Evenmin kan geëist
rror-d en dat ne n l.t emaa.L het bLad geheel
zullen
vol schrijven.
Nuchtere
zin voor de r,erkeljjkheid
leert
ons,
dat er zijn die voor de laatste
regel
de pen uit handen zullen
moeten
leggen.
\/at rreL e,evran.gd word t ; is d i t : dat sie naar beste
kunnen
en naar eigen geweten
de letters
op papier
plaatsen.
Zo, dat ue of
voor het deel of voor het geheel
van het blad een voldoende
zullen
krijgen.

te
VAli DE lli{UACï 11.'J'l'AFEL.

--- -- ------=-=====

eebruiken,

en de zak voor stoute
rreL thuis kun-

ki.ndcr cn had de Sint

nen laten.
't BERKEBLAA.DJE.Zoals U ziet,
de
In de BODI<; LEr;uu uerd weer druk ge-·
1
naam is er van de 1e JaflrGFJ.nf.:: no. 1. 1 k l.ave r j as t , de Lna't s t e maal war en
Uit verschillende
Lnzend i.naen heeft
' er zelfs 64 deelnemers.
Verschillen-·
deze naam bij de rednctie-c;'l'1Illissie
i de
van onze Lnwoner s cingen met
de meerderheid
van stemmen vcrworven.] een mooie prijs naar huis, de hoofd~
~
Een toepasselijke
naam voor ons
· . pr-ija vier~ geworinen door D. de Hart
Dorpsblaadj c , nie+;;.-nfir? Immer-s het
en Hee r t j e Vorst.
•.
hout van de berk groeit van ~tar1 tot 1 "DE GONG" gaf een zeer goede vertel··
truc, van tak tot b~ad l Deze oocm,
: king van het toneelstuk
"De tijd
vre Lke zo verweven J.~ d~or on~e dorp~-J a taa t niet stil".
Op beide avonden
naam, zal voer-taan in ieder ,.1an.rget1J~vulde een talrijk publiek de Ridder.
de zijn bla~dj e maandelijks laten val- ! _ ,
. , . _. t.r
_
.
--._,
len, hope Lijk tot Un aller
genoegen.
1
DE OUDERAVO.ND op 19 11Jo':. J .1. Has
DE PRUS wordt . f;edeeld door tnee on-- . qrukkcr bezocht dru:i, ooit tevoren,
,. : z er leze.a:'B, n s L, do o r de Heer
! 140 bezbe~ers getuigden van hun beu
J. Schmidt
A. 2~ 7 voor êle Lnzend Lna
Langa te Ll.Lng voor het Openbaar On...
U::3erkeblaadj e " en door de Heer
'"" 1 derrrijs. Meester Eecen vras best te
A.P. Kocman, Grote t':=tnl F.23 voor de 1 spr eken l
inzending
"Het Berkenblad".
organiseerde
een
1 HET I.v.A.O.
Het bedrag ad Î. 2, 50 is inmiddels
' avond met de Heer ï•!iese als spreker
aan betrokkenen
toegezonden.
over "De strijd tegen het 1mter".
Andere inspiraties
naren o . a . noi::;:, Een uiterst
belangrijk
cnd er-ccr p
"De Berkhouter
Dorpsstem",
"St .Joris'~\ voor elke rasechte
1,!estfries.
Een
"De Veenhop:r" enz.
..
' prnchtige
lezing,
die meer bezoek
Aan alle inzenderG onze hartel~ke
hnd verdiendi
dank voor de betoonde medewer-ki.ng ,
DE PLA'l'TBLA.1"\JD:>VROUVJEN hielden
een
ÁLLE COPIE voor het volgende nummer
bije
cnkoma
t
met
Juffr.
Fiersrn:=i
n
ls
in te zenden vóór 21 Januari
b:ij de
spreekster
over
hnnr
reis
nnn.r
Redactie
of Administr::i.tie.
Noord-·Itnlië
en Venetië.
J::i., als ic··
Red.
, mand verre reizen doet s dan kan hij __ ,..:..__.-----==--=-~:::.~=---·=---==--~--::.:..,
. · ... :-.:------~----·· -.:::..=.,-::,:. -•
(zij) veel ver-hn l.en i
St. JOHIS VERSLAAT
li'.ET DORPGGEBEUREN
DB CllliF~KAASFiAKEH
vnn"de Goede VerBERKHOUT beschikt
over heel wnt gerraclrt i.ng'", de Heer K. r'iienis,
kreeg
diplomeerde
znemrners en ?:'.:emsters.
ter eele~enheid
van zijn 40-jnri&
Op-het lantst
gehouden exnnen in
d i cnc't j ub i Leum e cn receptie
aange-·
Alkroanr slaagden voor diploma II:
boden. Durger1eester Beemsterboer
Jnnny Slngter
Tini Peetoom
reikte
in opdr2.cht van H.E. De Kr
Tini Beuling
Kees Snit
ningin daze jubilaris
de Zilveren.__.
Joke Boogert
Diet SBagero~n
l~dnille9 verbonden ann de Orde van
Nelly Nierop
Jnn Abbekerk
Ornnje-Nnssnu
uit. Bij nlle goede
uensen
vo
e
ge
n
wij
ook de onze toe.
Gefeliciteerd
joneelui1
Db G~lifüENTERAAD heeft neer ['>inter··
j IN de vroe~e morgen vnn 3 December
ziekbed o'ver-klnnssurprises
uitsedeeld,
vr:ijHel 8.1+ is na een lnngdurig
leden
de
Heer
\'i.
Cln.y.
Met hem is
le verenie,inge.n kregen een behoorl:ijk;
een
der
voorvechters
op
het Coöpebedrag aan subsidie,
om de alt:ijd zo '
rRtie~terrein
heence~a~n.
De ter
goed als lege knssen te spekken.
narde
bestelling
hnd
op
7
Decemb~r
De penningmeesters
in hun sns!
vanuit
de
Ned.
Herv.
Kerk
plaats.
De raad rierd zelf getracteerd
op
De
belanJstelline
hierbij
Tins
zeer
beschuit
met muisjesl
Groot. De Heer Clny rms drager van
OVER ~INTERKLAAS
gesproken;
voor+
de Gouden Nednille
verbonden ann
180 kinderen vras het weer feest
in
de Orde vnn Oranje--Nassau.
de Ridder; de kleuterschool
vierde
DE BLINDBNAVOND op 8 Dec. in de
dit feest in eieen hone. We ZA.~en
Herv. Kork genoot- een behoorlijka
drukke kinderen
en blijde gezichten.
bcln.nL;stelling.
Puzikaal
uitstekend
ZuA.rte Piet behoefde zijn roede niet
verzorgd,
oen vlotte
rede en een

gu~a~ fi~u OV8r het blinJ2nL~V~n.
Toch z~n er nog vele ziènd~n
blind:

'v\ . /\.,j--~

_;_,~_,

I ~j_J)JJ_:j~,0-r_

.•. ,J.;-.Jl\U

!:::-

- --~-

~-L ._.

ll. . .._. :...1

HaGen over de vele middenstnndsnroblemen.
Een eoede avond,
maar mét
matic bezoek.

VOOR DE NUTSVERENIGING"Le er z aam
Vermaak" deed de Heer D. Kamn de ou-:
de doos nog eens open, en beleefden
HIST U, dat d e Vciline,
te Avenhor n
w:ij nogmaals
de brand der l3erkhouter
een spoelmachine
gaat aLnschaffen,
Kerk in 1883. Het is te hopen,
dat
om de peen te kunnen Vlassen? Enge-onze uitstekend
geoutilleerde
brand-:
land uil uitsluitend
geuassen
peen
ze hebben daar schijnbaar
ueer zulke karweitjes
niet
krtjgt
op · hebben,
modder genoee.
te knappen.
De vonken kwamen zelfs
in ScharVJoude terecht!
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Echter
klokslag
tv,aalf,
breekt
er
.
een n i.cune dag,
een n.i.e uw j nar

·

w;~~·v~~tR~~~~~
ti~ en Adnn.n.ia-cratie,
dat het
••. .....,__t,fJ::1/i~~
voor al onze lezers
-·-==--_:_. --· uag zijn een VOORSPOEDIG
1954.
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P. Klok,
!
A. Beu l i.ng -Aay
-~!~-~k-Mieni~--·--···
·-- _
rre na e n alle
1?erl~houters
.(!.. Tj.
Be r've Li.ng , Berkhout,
A. 165
'·-· _e_en_v0~!8P~-=._d~Jtl ~§:_r __ ~..?±·
zijn gl'!nchte cliëntele,
vrienGELUKKIGNIBU\/JAAR
1;enst
jdcn en kennissen
eEn voorspoedig
en ,
Adrm.ni.a't r'rrt i.e.karrt o o r Smit

L

I

lse!~Jüg
I
11·

Nieu.njaar.___________________
J. Schuts,
H. Schuts-BrouV112r.
__

l------~·D·-~~i~ --~::_._.~e_:~~~-~~------··---'

I

: Aan onze geachte
cliëntele,
vriende::J
en ke1:nissen
on~e beste
,..-,ensen voor1

1

g~~. Nt1~~~p

·~~------. -·-··
·- -·-· -- . ·--~ .:.l~_ _. _j
Jn:1.r~ r.. Nierop~Houtlosser)
Cnfe
De Ridder
~t. Joris
·
BobeldDK, D.65
'.
1;1enst U een voorspoedig
1954 toe.
. --·· ·-··· -- --·-- --. ·-- · --- --· ·
.------·--··--·-------·-------·
- ------;
J. Schmidt,
J · Al tena
'
.rI. Schmidt--Brinkerink
.
I _
el\" echtge~ote
.
. vzcnaen étl1en een ~elukkig
1954 toe.!
uenscn
o Li.sirrt e Le c.:n vrienden
-· ··-.
·--------·-·--·
een gelukkig
Nieuvrj aar.
Al onze Clii:intcn,
Vrienden
en Kennissen
.
Bestuur
van
Dooi he t Volk, Voor een Ge Lukk i,a en Voorspoedig
I Het
1
het Volk" wenst haar Leden en DonaNieuwjaar
t~egerrenst.
·
teurs
een voorspoedig
1954,
.
1
r----··-··----------·-----·---------;
K. Slikker,
,
N. Graftdtjk,
\
A. Slikker-Rui
ter!
E.K. G'r a f t.drik-sLakeman .
,·--···--···--···:-- --·· .--·-·. - ·· ···-· ---·I
G .N.
J
~
; Een gelukki~
l~iet;rq aar t.o e gewcne t
V8.n
K. G. Smit,
!
K. Le e uw Mzn ,
.
G. Smit-Bontekoning.
!
en e ch'tae no t e
'--··----·--··----·-- -·-·-·····--··-··-··-·------- -······-- ·-l
I
Levensmiddele~
Aan U allen
een z a Li.g Nieuwjaar
'
1 ';:..1ensenvrienden
en çlüir_itcl~
tocgeuenst.
_
,
een gelukkig
NieuwJaar.
~am. J. Karsten,
~
·
------·-------hanufacturen
en
! Fa , De Haas 1,1enst iede~een.
.
1!oninginrichting.
j
een gelukkig
NieuVJJaar.
,..._ - -- -·· ------~ -- · --·--- -- ---- ··-·---·--- ·-·
1-----·
---------------·
. __ j B c stuur
en Leden
!
.van .de E-H-B-0 Afd. __ Berkhout
nenscn U R.llcm.een_gelukkig
Nie.uv1jaF.1.r,
i----·---~

l
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"De.Spaarbank"
t B;;;G':"J.u1· van -i·=- Spaa r bë.nk t"' Ï)':n·khout maakt bekend dat door genoemd Bestuur zitting wordt gehouden op Woensdag
13 Januari 1954 des voormiddags van 10
tot 12 uur in "De Ridder St. Joris"
"Kunst naar Kraëîit"
Onder leiding van Lîev'r , Nïerop-Houtlosser en de Heer S. Moeyes heeft 't
Jeugdtoneel momenteel in studie àe lach- ,
parade in 3 bedr."Filmmaniakken". De
uitvoering zal plaats hebben op 9 Jan!54,'
"O. L. School"
---Ook dit jaar hebben de kind€ren van ue
noogste klassen weer geld ingezameld tsn..
behoev~ van de misdeelde jeugd.
In October trokken ze met collect6bussen rond. De opbrengst, f 50,-- komt ten
goede aan diverse instellingen, die zich
het lot aantrekken van bovengenoemde
kinderen.
D~ verkoop van kinderzegels en ansl
kaarten bedroeg dit jaar f 367,--, hetgeen eGn kleine achteruitgang betekent
vergeleken met 1952 met een opbrengst
van f 406,-"Diaconie"
De Diaconie der Ned. Herv. Gcme~ntc
dGelt mee dat z~ op 4 Januari zitdag
zal houden.
9 -12 uur, voor h.:::t ontv.v.landhuren.
14-16 uur1 voor het bet. v.rek0ningen.
"Dam8skrans"
De "Dameskrans" is weer begonnen met
haar jaarltjkse verkoop van loten,
de opbrengst is deze keer bestemd
voor sociale en liefdadige instellingen.
Koopt dus allen een lot, U doet daa~mec
een goede daad.
"Oran.i ever. Bob el diiP1-In een dezer dagen gehouden bestuurs-=
v~rgadering werd besloten, pogingen in
het werk te stallen om op 30 April a.s.
no0maals met een Revue voor het voetlicht te komen.
Contact zal worden gezocht met hen,
die reeds e~rder hun medgwerking gavenj
terwtjl nieuwe ideëen en nieuwe gezichten van harte welkom zullen zijn,
Nadere inlichtingen zijn t& b&komen
bij het Bestuur.
"Olympia"
Nu de uitvoering we~r achtdr de rug is.
volgt eerst de vacantie, Op Woensdag,
6 Januari beginnen d0 lessen weer. Er
komt dan een periode van vrtj turnen,daar
voorlopig geen wcustrijden of i,d. op
het programma staan. Eon goede gelegenheid dus voor nieuwe leden om NU te beginnen,

~=(.

B2!J..i voor Staatspensionering.
Het Bestuur van de Afd. Berkhout van de
Boni voor Staatspensionering, in vergadering bijeen, heeft besloten op 23 FEBRUARI
a.s. weer een propoganda-avond te houden,
Getracht zal worden, de Heer de Greeuw
uit Heilo als spreker voor de bond hier
naar toe te krijgen, De Heer de Greeuw
heeft zijn sporen als bondsspreker al wel
veriiend, maar is als zodanig nog nimmer
in Berkhout geweest.
Varder heeft het Bestuur het ons van
verleden jaar nog welbekende Langedijker
Cabiretgezelschap weer weten te engageren,
welke met een geheel nieuw programma voor
het voetlicht zullen komen. Het vorig jaar
heeft dit gezelschap een reuze succes geoogst, dit zijn we nog niet vergeten. We
twijfelen er niet aan, of het gezelschap
zal de"Ridder" weer doen daveren· van de
lach. Dus Dorpsgenoten, de avond van 23
Feb~. vrij houden voor de Propaganda-avond.
B~gin Januari zullen de contributiekaarten weer worden aangeboden.
"De Gong"
---Toneel vereniging "De Gong" Laa t haar
Donateurs wet~n, dat de 2e Uitvoering op
17 Dn 19 Januari 1954 wordt verzorgd door
ons Groot-Toneel. In afwijking dus van vorig~ jaren1 wordt de laatste uitvoering
gegeven door ons Jeugd-Toneel.
Hiervoor geven de witte donateurskaarten
vrijE.J toegang.
D8 loting van de plaatsbespreking begint
preci8s op h~t aangegeven uur. Diegene,
die na die tijd binnenkomt, mo6t op volgordo van binnenkomen worden afgewerkt, en
kan dus niet meer aan de loting deelnemen.
"Het 1/i tte Kruis,,--De
cursus "ioutloze maaltijden" heeft op
30 Nov. en 1 Dec. plaats gehad. De belangstelling was bizonder groot; niet minder
dan een 50-tal dames heeft de cursus, die
door Mej. Cohen Stuart, Diëtiste bij de
Voedingsraad te 's-Gravenhage werd gegeven
gevolgd.
Bij de aanvang der cursus we r d en in "De
Ridder"en "De Vriendschap" de dames welkom g0heten door resp. de bestuursleden
R. Doze en W. Nobel Dzn.
De dames Loots-Donker en Nobel-Uitentuis
waren zo bereidwillig de benodigde ingredi.ënten te willen inslaan en "panklaar" te
maken.
De diëtiste wist deze cursus op
een zeer prettige ~~~~-te geven.

~'+

o-: Lc sur a n z ijn i 2-3 kleuters,
3-4 kl.
"Coöp. Bo,:;r"'nl een"bank BarkhoJ.it. 211
meisjes;
4-5 kl.
jongens;
5-6 gr.meisjes,
Zi t t i ngsur ern Alle werkdagen van 2-5uur
6-7 gr.jongens;
7-8 dames-senior~n~
-7-9
Vrijdag's
9-12; 2-5 en 7-9 uur.
dames; 9-10.15
uur heren.
·
'
Zaterdag's
10-12.30
uur Café Pijl, Hoorn.
"Plattelandsvrouwen.1,-De Bank is gesloten
op:
De volgende
'bijeenkomst is op 11 Jan.,
31 Decem"ber 1953 en
2 Januari
1954 in
waarvoor
is u~tgenodigd
Fred van Dam.
ver"band met de werkzaamheden
aan de jaar_()ok de Heren zijn op deze 'avond hartE.lijk
afsluiting.
(Zaterdag
2 Jan.1954
dus ook
welkom,
GEEN zitting
in Hoorn.)
Alle overige
daDoor het maandelijks
verschijnen
van de
gen in Januari
is de Bank normaal geopen~
Dorpskrant
meent het Bestuur
goed te doen
"LlsvGreniging
Bobeld~k"hier ook aan mee te werken.
Maar nu worBovengenoemde VE.reniging
hield
op Maanden er geen convocaten
meer gestuurd.
He_n dag 30 Nov. haar algemene vergadering,
_dient voortaari
de krsnt
goed te b&waren! .• welke onder leiding
stond van voorzitter
'Xer.stbij;i'enkornst
in ëii'r~··;;De ·v~iËÏnds-ëhä.ii'ïi ! L. Groen, die aan een 60-tal dames en heDe Presidente
Niej. Wiersma kon in de
r en het welkom kon toeroepen.
mooi versierde
zaal 95 dames hartelijk
weI-] Bij de mededeling""n
01 eek dat evenals
kom heten op deze Kerst"bijeenkomst,
In het
voorgaande
jaren voor het trainingsfonds
bijzonder
Ds. Doorn! die een Kerstvertelvan de K.N.S,B.
een bijdrage van J 7,50
ling
zou houden.
Eerst vo l gdr.n
notulen
wor d t verstrekt.
Hct aftredende
bes tuur s1 mededelingen.
In de Grote Kerk te Alklid Dijkema werd bij acclamatie
herkozen.
aar wordt 28 Maart Bach' s Matthäus
PasTijdens de vergadering
kwam de suggestie
sion opgevoerd.
In clu"bverband
van 10
naar voren een vaste
contri"butie
te hefpersonen
kunnen kaarten
verkregen
worden
fen, doch dit werd door het Bestuur
zeèr
i J 2,50 en f 1,50.
betwijfeld;
met onze intekenlijsten,
welke
Ds. Doorn hield
een korte
inleiding
over
altijd
goed voldoen,
hebben we een finanhet ontstaan
van het vers "Stille
Nacht",
ciëel
gunstige
positie,
g6tuige
het verwa t daarna gezamenlijk
werd gezongen met
slag van de penningmeester
F. K. Lak eman.
de ontstoken
kaarsjes.
"Lichtende
StE,r"
•
Na het huishoudelijke
gedeelte
kon de
had Juffr.
v.d.
Berge voor het koortje
ge~ vergadering
het gezelschap
Gons van de
maakt,
dat bij allen
erg in de smaak viel.·
Hoornse Sportschool
begroeten,
Nadat de pakjes
verdeeld
en de rijmpjes
Droogtraining,
boc h t cnwer-k , Jiu Ji t su ,
onder veel hilariteit
voorgelezen
waren,
bokssport
en acro"batiek,
alles
keurig
dankte
de Presidente
allen,
die aan deze
werk. De aanwezigen
hebben dan ook ze(:;r
geslaagde
avond meegewerkt
hadden.
! genoten
van wat deze mensen lieten
zien.
jtrfr I.v. A. O. "Jaa·r;-;,;g. achter de Kerk SPAARBAÎ~K BERKHOÛT-A~-128
-.----------·-"Kunst
na
Kracht"
"De
Vriendschap'!
Dag
e
l
ijks
geopend.
110/1
1 11 /1 Pla ttel,
vrouwen met Her cm "De Ridder'l·-··· -----.-·---- -----·;-····'::...·-11------;;::: .• ~T:.-.~ 3/1 B • & o • , verga d ering
·
11
11
, Onderling
Brandcon . t.r ac t,
DE V.i:!i"":NH.OOP
i
0
!'f"/1 Conau l t a t i e bur-eau
"
"
opgericht·
17..15
"'
!
11
: 17/1 en 19/1 "De Gong"
"
1
Verzekert
U bij Uw eigen Onderlinge.
,
27/î r.v. A. O. 2e Kamerlid
de Kad t 11
"
!
Correspondent
voor Berkhout:
1
l KERKDIENSTEN3 en 31 Jan. 19 uur Ds. Doorn!
V. No"bel .Jzn ; , A. 148.
1·
10., 17 en, ?1 JA.nu;:iri ·10 uur ---D;· Do orn ] ---------------·--·--·--------·---~-·
---·-: ··~
- '
_,~ --· ., - . ···-- ,_]
--. VOOR DE OUDEJAARSAVOND. -;
Belangrijke
oesparingen
door PREMIE en
ZelfrijzE:.nd Bakmee I 39 et. per 500 gram.
SUBSIDIE-~~8g~linge1:1 b~j Ni~uw"bouw, 7erbouw
Tarwebloem
26 et. per 500 gram.
I enz.
vr.1J"bl1Jv~nd inlichtingen
-,
.
Slaolie
per fles f1564
e n f1, 88
te vez-kr ijg en blJ~
P. KLOK-tel. 26j- A, 11~
Bij aankoop van 250 gram krenten
of
Ï·---·-----··
KOFFIEMEL~fSLAGROOI-1 ---------·
j
250 gram rozijnen à 45 et!
voor Uw Oudejaarskopje
koffie
1
100 gram poedersuiker
gratis~!!!!
1
Canadeze ZALM
per "blik
99 et.
TEL. 209
G. K O M M E R
A, 231
HARING in tomatensauce
"
"
69 et. 1
11
11
•• --- -·---··-·-----·--------·--·-------··------···
...1 Portugeese
SARDINES
59 et. !
1
Ook in het Nieuwe jaar""""
_.
.,,,.r
Dcnk t u ook om de Uitjes-Augurkjes
zuur!
voor LANDBOUVv'GER.l:!i.l:!iD~CHAPP.l:!il~
en zoetzuur-Sala
ta-Li vorno-Mayonnaisel
1
en LANDBOUWWERKTU1GEN
l
e
cnz , ,
!
I
bij D. L A N G E R E I S
nz , · 'L;, ''
Beleefd
aanbevelend,
;
BOBELDLlK
D. 37
VIVO-kruidenier
K. Slikker
A. 541
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2 JANUARI -- 9 UUR --

BEGINNEN Wll MET ONZE

op rutmt ng · I

Wegens uitbreiding van onze zaak wordt alles opgeruimd tegen zeldzaam lage prijzen!_! 1
DIT BETEKENT VOOR u KOOPJES HALEN •.•.••
Op goederen

welke niet

ALLES MOET WEG

onder de opruiming

vallen

telefoon 236

9on
J(orsten
----

.·-Wijbieden U aan voor de Oudejaarsavond
he er Lijke A
1b
ppe O 11 en
Appe~_carré' s.
Sauc ijz e br-o cd j e s
Kaassoesjes
Gesorteerde gebakjes
·
En~. enz.
lj
Beleefd aanbevelend,
. __ --·------ __ BAKKEnIJ J. v.d. VEGT.
!, 3ij de jaarwisseling wensen wij U allen
e~~ voorspoedig en gelukkig 1954.
.
BAKKERIJ J. v.d. VEGT.

I

.

l O % r<.orttn5;;
BerKhout!
HAAST U

:

'

!

I

~e Eegra~enis-Vereniging "De Laatste Eer" 1
: zoekt enige reserve-dragers.
1
· I 1· ht"
b .. · 1 ·d
D K ·
160
~.--E.. ic inge~-_:J~-~~r:_ .; ~in.1_ }i_,
Schaft U zich voor de komende feestda~. 1
een nieuw RADIOTOESTEL aan!
Voorradig in verschillende merken

I

PHILIPS-ERRES-GRAETS en FRIDOR.
Voor
Uw huiskamer, keuken of gezellig
:
· zitje is T.L.-verlichting het ideale,
Een stroombesparing van+ i,
Verder vele andere artikeÏen voor
.
Aanbevelend
JAH CONTACT

I

l

r·-~i~tT~~~X -··-· . -

.

---

-~-1

.-·

------·-

hebt U zo nu en dan Drukwerk nodig!
1 Wij verzorgen alle opdrachten, de drukke- Alle Verzekeringen
KLAÁS SMIT
:::-ij "West-Friesland" maakt het voor U en
+Levens-en Pensioenverzekering
wel op zeer korte termijn!
+ Laat U deskundig voorlichten
1
Beleefd aanbevelend,
l
+ Interessante Belasting-besparing
K. LEEUW Mzn. , A. 30,
'
+ Moderne Verzekeringsvormen
~ -- .. --··--- --- ----! Voor het bepalen van de resultaten over
Berkhout, A.88
Tel. K. 2295-239
1953
kunnen
wij
U
van
dienst
zijn.
,. __ ~ ----------1
Laat Uw boekhouding verzorgen door
DE TULPEN BLOEIEW nr DE KAS.
Komt U ook eens kijken?
1
AD1ITNISTRATIEKANTOOR
1
SMIT
D~::J:OlJT
P. SCHMIDT & ZOON Tel. 33J
Tel. K. 2295-29 3

____

r- .NÏEUWJAAR,

1

de tijd voor een_ glaasje.

-~~

1

HERENEen fijne oude gen ever) merk "BOEKANIER"
met gratis een miniatuur flesje
per Lt.f 7,25 1
DAMESHoudt U n1e
. t van zo s t er k?.
1
Probeer dan eens onze "BOERENKINDEREN"
Heerltjk zacht en voordelig in prijs,
per halve Lt.fl, J' 1,70, per Lt,flf3,2 1
of Bols' .ADVOCAAT onover t re f'b aar in
.
kwal
Li t ei·t''
'
.•
per halve fles f 2, 50, per fles / 4, 80 ;

J

J.

B A R T E N

café "DE RIDDER St. JORIS"

=

DORPSK~ANT BERKHOUT
RED.:

K. Le eurr Mzn.
M.cvr. Nicrop--Houtlouoo2r s
REO.COMM.
Ds. L.Doorn, D. Langere1s"' .fa:.·
, Schoemaker ,F. Peetoom, J. ,.,nnt.
TECHN.VE:RZ.:
Administratiekant.
Srnit"

Jaargang

BerYJ1out,

I no,2

1 Februari

1954.

B:f!:N CI:'KRUGBLIK,

1

Al is het n i euwe jaar dan weer een maand oud , toch is aLorn
de gedachte
aan 1953 nog fris
in het geheugen.
In het bedrtjfsleven
wordt allerwege
gewerkt aan Balans en re sul t at.enr-ek eru.ng van het
zojuist
afgesloten
kalender j aar .
In het algemeen was 1953 voor ons land nie-c ongunstig,
al
blijft
hieraan
steeds
de he r-Lnner-Lng verbonden van de Rampnacht met
al zijn gevolgen;
alle materie 1 e win.sten van dit jaar kunnen het
voor velen zo smartelijke
persoonlijke
leed niet ui t-;1issen.
Ondanks de ook in economisch
opzicht
nadelige
invloeden
van
de Ramp kunnen we dan in het a Lgemeen toch spreken van een gunstig
jaar.
De verhouding
tussen
in- en uitvoer
bleef
zich op een gunstic
niveau ontwikkelen.
De dev i ez enpot. kon nog belangrijk
toenemen en d:3
inhoud kon zodanig verbeteren,
dat de gulden hard op weg is een l"J'zonde munteenheid
te worden.
-:
Onze agrarische
producten
vormden weer een b e Langr ijk onderd.oel
ven de totale
export,
Vooral in de zuivelsector
nam de productie
belar:grijk toe, doordat
de melkaanvoer
in 1953 ruim 150 m.i Ll.Loen kg.
hoger was den in 1952. Eind November was dan ook reeds 10 m i Ll Loe:
kg. boter meer geproduceerd
dan in de zelfde periode
van het voorgaande jaar.
De prjjzen da&lden echter.
De exportprt~s
van boter
kwam.van f 5 9 - op f 4, 50, ter-0rijl de marktnotering
van de Edamrne r-kaa s
zakte van f 2,15 op f 1,72 aan het eind van 195.3. De hogere productie weeg t niet tegen de prijsdaling
op 9 maar de uitkomsten
bleven
toch wel gunstig.
De v a.rk en apr-ijzen schommelden weinig.
Voor de tuinbouw· kunne n als steeds
verschillende
perioden
en
verschillende
streken
worden onderscheiden.
De ui tlrnmsten waren
zeer wisselvallig.
Door de spreiding
van de in onze gemeente voorkomende cultures
zullen
de uitkomsten
in doorsnee niet ongunstig
zijn. Het voorjaar
begon met goede uienprijzen,
en door de grote
oogst lage fruitprjjzen,
maar het najaar
geeft eei'l tegengesteld
beeld te zien, De gr-oen t epr-ijzen war e n onbevredigend,
het fruit
deed
het nu beter.
Bloembollen
en poot aardappelen
vormden sseei: de

stevige
peilers
van vele bedrijven.
Eet wel en wee in onze dorpsgemeenschap is in belangrtjke
mate afhankeltk
van de'uitkomsten
van land- en
tuinbouw.
Meerdere Balansuitkomsten
zullen
daarvan afh.a.nkelijk zijn.
1954 1igt nog voor een belangrijk
deel in de toekomst.
De w.i s s e I val=
ligheden,
die met onze van de natuur
afhankelijke
bedrijven
ztn verbonden,
in het bijzo·nder ook, de nog gebrekkige
internationale
samenwerking bij
de voedselvoorziening
(ondervoeding
komt nog veelvuldig
voor) maken
vooruitzien
moeilijk.
Deze wisselvalligheden
en conjunctuu..rgevoeligheid
::
brengen mee, dat in gunstige
jaren aan de verbetering
v an de bedrijven
moet worden gewerkt en dat er aan de nodige reservevorming
voor andere
=
tijden moet worden gedacht.
Is dit reeds in voorbije jaren geschied,
dan
kan men de toekomst met een gezond optimisme tegemoet zien.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------D.G :J:UINDERS hielà.en
weer hun ja.arVii_N DE REDACTIET;,.:FBL.
vergadering;
hier werd de wettel~ke regeling
ten opzichte
van de
_
·pu DE WINTJBR dan toch is gekomen
aardappelmoeheid
onder de loupe
:..
en de ij.spret voor velen al begongenomen. De nieuwe voorgestelde
_re,-,t
nen is, verzorgden
red. en adm . de
· geling
zal voor de kleine
tuind(
. L
ti.,-,reedeaflevering
van ons maandblad.
een verslechtering
betekenen.
De.__.- ::
Na de stormloop
van nieuws voor
oppervlakte
pootaardappelen
wo~dt
§
het eerste
"Ber-keb Laad j e " zijn we nu kleiner
en de verschuiving
naar' J.e
in waf rustiger
stroming
gekomen,
speculatieve
groententeel
t groter.
en kon thàns ook ons kinderrubriekEen k l e i ne tul »errt ee L t ver-gunn ing
je weer een plaatsje
kr ijge n . Voor
zou in dit cpz Lcht een steuntje
in ~
de goede oplossingen
van de raadselde rug kunne n betekenen,
tjes
hebben we een mooi kinderboek
ICUNB'I1 met een grote K. Dit v1as er
als prijs.
te genieten
op de gastavond
van de
EEN ::::>RINGEND VERZ,OBK:advertenties
plattelandsvrou,7,ren,
copie steeds
in te zenden
Pr e d van Dam is een voordrac.htsV O O R de 2lste
van de maand.
kunstanaar
van formaat;
htj speelie
N~~-q ;NIJ VERNAMEN is de Heer
het
verheal
"De
Drie
Kameraden;'
op
J·,---Svvägerma..r1
van -plan t wee oerkeboaandoenltks
w~ze.
Het
~as
zo
stil
men op zijn erf- te plaatsen.
Een
in de Ridder,
dat men een speld kon=
voorbeeld,
dat zeker navolging
verhoren
vallen.
dient.
Voor zover ons bekend,
staat
'
De mannen bevelen
zich voor een
er nog geen enkele berk in onze gederg0lUke
avond
reeds
bt
voorbar
meente.
,
we e r aan;
· Meer berkebomen is ons devies!!
D:2 Lli.NDJJ:'1fü~IDERS roerden
ook de
Red.
t rom , -ien feestavond
in een eivolle Ridder met bezoekers
uit heel
.
. \Vest:frie
s Land .
.
"Rumoer in het d or-p" viel ui t s t e-'
St. JORIS VERbLAATHE·r DOR?SGEE~UREN
'kond in de smaak 9 en de Ridder had _
DE \TOORJAJL'R8K~1.J:RING van stieren
zal
weer eon ··rumoerige'" avond.
plaats
hebten o.a. te Spierdtjk btj
C:Erï::::ii:OT'I·~ 7 om dan aan esn ieder
café Duyn op Donderdag 18 Maart7
wat wils te geven~ was het "De
13.30 uur en te Hoorn, bt café De
Roskam, op Zaterdë,S 20 Maart 9 9 uur ,' Gong"9 die met het stuk ;'lVIeisjesLy c eum" voor deze keer de maat vol
D:G GEIVIG3N'I'E-ARCHITZCT bouw en woning maakte, Beide avonden slaagden
uittoezicht
voor de gemeenten ;,_venhorn9
stekend;
hot
prima
spe
1 van de
Berkhout,
Nibbixwoud,
dognüm en.
·
Gongspelers
heeft
aan talrijke
beZ"Yaa~ houdt elke. Wo~nsdai; van
: zoekers
een genotvolle
avond bel 2-22 uur n.m. zitting
ten Cemeerrt e-' zorgd. Karel Lavo.rman in zijn riopj es.;
huize te Berkhout.
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GA.Ai·, we nog even de hoog t e in.

zeker nodig hebben als we nog eens
boven op de hoge graru1silo gaan
klimmen, die de Berkhouter C.A.V.
in Hoorn aan de haven gaat bouwen.
Er zal ongeveer 750 ton graan in
opgeslagen kunnen worden, dat is 75
spoorwagens van 10 ton elk.
De gerstemeelvereniging van ruim
50 jaar geleden is toch wel aardig
de hoogte .. ingei;;;aan. Dat zullen de
eerste cooperatoren toch ook niet
gedacht hebben. Ze moesten nu de orn-:
zetcDfers eens ku..'1.11en zien! En dan
die nieuwe graantoren!
Zo ziet men, dat de klok toch
nooit stil staat.·
~S DE LENTE weer in aantocht?(brrr)
Wt zagen reeds bij enkele veehouders
'eer jonge lammeren. Dat kunnen
este worden voordat het Mei is!
Om nog even bij de boeren te blijven: per 1 Maart a.s. moet ons land
wat de koeien aangaat, t.b.c.-vrii
zijn. De laatste reactiedieren zuf-,
len spoedig geruimd moeten worden.
11De tijd zal het leren· staat er op
een boerderij in het Oosteinde; we
wachten nu maar af, of er zich geen
nieuwe gevallen in de toekomst zullen voordoen.--·---- .. --------

. ---- ·---- -·- . - ··-··· --- ·--- - ---· --------=:..-:-.===---
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3 tons goeë.
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voorkominp.: van on;::tangeriaamheden wordt onder -de aandacht
gebracht, dat ook van eJ.Jce verandering van adres in de gemeente, binnen 5· dagen aangifte moet worden
gedaan ter Gemeente-Secretarie.
(Afd, Bevolking),
BOUV\TVOLUME. Het aantal te bouwen
woningen met rijkssubsidie voor de
jaren 1954 t/m 1956 in deze gemeente is door Gedeputeerde Staten
vastgesteld op 16.
GZ:rI;N BEZOEK meer aan huis. De secretaris van de Woonruimtecommissie
zal onder geen beding meer bezoeken
aan huis ontvangen over won i.ngkwe s ties.
De Woonruimtecomr.üssie houdt elke
le Maandag van de maand zitting op
het Gemecntehuisi des avonds o~ 71
uur, alwae~ alle belangstellenden
hun verlangens kenbaar kunnen maken.
. ~-SCH.ru_:..Td.Gl\f.RIJ~3RS past op de wakken.
het is nog niet verantwoord grata
tochten te gaan ondernemen. Nog
maar e~ven, . en e~ zal nargcns meer
water t.e z t cn Z:.J.n, zelfs niet in (3_;__;
kr~an .
Er 1?e~taat dus toch nog zoiets
als wa.nt er s en vretende kach e l s l l

: To koop gevraagci:

r:~

,.

BZVOLYIHG.11er.·

I;é;}· dus é;_s leuning! Die zu l Leri .;,.ré

f(.\r.) ~

)

'onderhouden
J.

~·r-<-~-1.:;.

---------------------

:+-i'..-~-~t7
\i f: ;)
7'
·_ ~~,.)
\J

tjzeren vlet.

81.'vagerrnan,

t

A. 8-Ber:l:J10ut Tel. 3)1'.

--- ----- - -- ---

'OD--,.,i\-,-,
.. i'ifD
1 1'.Jn.1~..::i SPROT(-;r-,-:,L-.r.
- _ .i.\..21 MA.,ü.

ril

.J

~en sprokkelt een houtja1
Een houtje voor de haard.
i."iaar
men als het koud is 7
TG koop: 1 paar beste hoge meisjes~
~ondom
is geschaard,
schoenen. Maat 38 f 10,~·
J. Schuts1 Berkhout.
- ------~-__ De tijdEn voranderen1
Het houtje gaat opzij.
Gratis takken verkrijgbaar
En thans wordt er gestookt
A.128, Berkhout.
Met olie stokerij.
- --···. - ·--------····--------~ Men wordt dan niet zwart meer
To koop een z.g.a.n. jongensjas,
Van brandstof en roet.
Lee f t ijd 10-12 jaar
De ondorvindi ng zal hot 1 er en i
D. Langereis, Bobeld.ijk.
Hoe de olie het doet.
._,_.,

;

.

----- ----

-- ------·--··--------·----

-----

-

;

-0,
.oJan Karstc:m, Berkhout vraagt voor 1Dit
gedichtje
is
ingezonden
door 08~
de zaak in Berkhout een nE.:t, vlot
•
onzer
oudste
inwoonsters.
.io zu l l c.;
vlinkelmeisj e.
_________.hope n.l ijk nog wel eons iets van hn2.r
horen.

-

'

Beste

No.l
,.....

In de vrucht ben ik te vind.on,
Toch ben ik geen pit of steen.

-•..

In de peren en in de kersen,
Doch in de appel niet,
o n~c=.

--

Ra, ra,

jongens
en meisjes!

wat is

-

dat?????

No.2

Vinden jullie
de winter
ook zo fijn?
Schrijf de ontbrekende
cljfers
2?
Eindelijk
is het dan toch zover,
4,
5,
6
en
8
in
de
lege
vakjes,
en nu dus maar van hartelust
gLijen wel zö, dat als je de cljfers
den, schaatsen
en prikken.
optel
van bov~n naar beneden,
Kunnen jullie
allemaal
al s ch aat -l
van
links
naar rechts
en schuin
sen? Nog wel niet
zo heel erg7
van
hoek
tot
hoek,
steeds
15 als
denk ik,
er is ook zo weinig ijs
totaal
krijgt.
geweest in de afgelopen
winters,
en om het te leren moet het ijs
···---1
toch goed sterk
z ijn , warrt anders
1
1
is het natuurlijk
erg gevaarlijk;
nu
i. ..' j
_.
·-1
dat we t en jullie
zelf we l . Ook nu
il. s
---- -·
1'--·
1
1 -.
1
'l
kan je nog niet
overal
op het ijs,
1 ' ..l
I
want. het is op sommige plaatsen
nog erg dun. Blijft dus al tijd voori
zichtig.
.
i
7
i
Als jullie
nu verkleumd
of rozig
, ___ J
1
van het ijs weer thuis
komen, moeen jullie
eens proberen
de raadseltjes
van Ome Ton op to lossen.
No.3
~rg moeilijk zijn ze niet,
maar
====
goed opletten
natuurlijk,
dan gaat
Tweebeen de~d·:·ecnbe0n. in dr Lebocn ,
het wel. ~L..ls jullio
nu alle drie
!oen kwam.vi~r1?een, die nam
de r-aad se.I tjes h ebben opgelost,
Ecnbe en u i t a.~iebeon.
stuur die dan in
aan Oom Ton,
D1:3-arop sloeg 0WeGbeen naar
p/a ,:,.c1rn. Borkoblaadje,
J.,..217j
Vierbeen
met eenbeen.
Berkhout.
Als prijs hebben we een pracht
Wie zljn dat??????
boek; Ome Ton heeft hGt in óén
keer helemaal
uitgelezen.
Ome Ton denkt veel oplossingen
Met groetjes
te zullen
krijgen,
dus doe j 8 best;
Ome Ton.--

, . ,.
•

2

5
7
14
18
~
2~

L

'
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KALENDER
Febr. Nut
··De Ri.dder-:'
Berkhout
- Ned. Hcr-v .Ke:r·k
Febr,. Volksond.er:;ijs
"~e- Riddor;;
7 Febr.
10,uur
ï:>s. Doarn
Fcbr . Kunst naar De Vr .i ends chap
lL~ Febr.
10 uur
Ds. Doorn
Kracht
21 Febr,
10 uu~ Ds. Doorn
:;;::;
Febr. Volharding
. .
.1
28
Febr.
19 uur: Ds. Doorn.
Uitvoering 11De Ridder·
·:::
Febr. Platteland~vrouw~n
7 u~.r " Kolf club "D0 Ridder S!_~JQ_ris·;
De Woningk:?ffer
·.'De_ Vr-Londach ep
jaarlijks_é wedstrijden
zulle?- ;,·.;-Febr. Staatïspensionne~ing
.
" houden wordon o:P 6 en 7 Februari ·
_
Langedijkcr
Cabaret
'Do Ridder
~'\.an.vangheide ·~~gen, 1 s middags l uur.

-

"De

. ,.

'

vereniging z a.l d.::;ï.,0 ë.'ToüC. 11. J_ .,_1a.0 .•. ·
sc~ittGrande ~l0urenfilms vertonen
over Oostenrijk en LJV.ri t se r-Land .
~en van haar bekendste reisleiders
zal voor deskundige toelichting zorgen. Voorwaar een avond, diG voor
ons dorp uniek is.
Uo Heer R. Sasburg uit Hoorn zal
namens het hoofdbestuur van Volksonde r vnjs aanwe zig zijn.
"iGntree: Leden vrij
Niet-leden j o, 50
e

~

-

··ilatte lands vr-ouwe n:
De volgGnde btjeenkomst van de dames zal plaats vinden op Donderdagj
18 Februari ·s avonds 7 uur in
café "De Vriendschap·' 9 waarvoor is _
uitgenodigd. Ivievr. Visser-Ba:icker uit
Schagen.
Zij zal een demonstratie geven van
d,9 vfoningkoffGr van de Ned. Huishoudraad.
Voor deze btjeonkomst ztjn ook Uw
dochters van harte Nelkom, en voor- n~J er. voor :i3loembollenculcuur-:".
al de meisjes die trouwplannen heb- -- De afdaling "Berkhou t-Goorne & Gmben kan het een mooie en leerzame·
s tr-ckcn: der Kon,-'~lg.Vereniging voor
avond wor den ,
Bloomboll0nc11ltuur vestigt de aandacht op de Vaktontoonstelling van
"Vo Lhar-di nz-'
getrokken tulpen en andere bolge~as1tj staa~ weor aan de vooravond
sen op Zatordag 13 en Zondag 14 Feb~
.
f' e -bonuJO ue d e uoorne.
r-.
van de uitvoering , welke zal
a.s. inca
laats vinden op 14 Febr. in BerkOpsning ;::,at6rdag n.m. 3 uur. Voor
~ut en op 21 Febr. in Bobeldtjk.
het pub Li.ok 4- uur . 2.,ondag v.m. 10
Eede.·rnrking zal ve r Ie n.an het Bo-- , uur. Beide dageI'- goopo~1 tnt ~.~.
beldtjker Jeugdtoneel, die een mooie: 11 uur.
twee-act er zal opvoeren.
:
Vo9.r deze t.cnt oons c e Ll Lng z ijn 9.3
In het muziekprograrnma zullen ook varietei tem opge:plant. '.Jerztümt niet
do concoursnummers uitgevoerd ·wor- deze unieke SDO'ii van de n i.e uwat.o en
den. Ook de ·'Boerenkapel·· heeft een! est e handc lssoort an t e be zo eke c ..
mooi afwisselend gedeelte.
Ttjd8ns do tentLlonstelling wordt
~aterdagavond 7 u~r pr8ciis door da
"Br and we E-r
"Hcbaho: te :Sisse voo r onze afd. de
~xcorcitiG auto- en baby-spuit
ach i.t.t.er-ende b.Loonbo Ll onk.Leur-c nf á.Ln
op 6 Februari n.m. half drie, aan
vertoond. Gezien ha~ geweldige.sucDe Hulk.
ces e Ld er-a s lijkt een opvrekk.i.ng om
deze prachtige filmavond bij te wonen
··Dameskrans ·•
ons w.slhaast ov8rbodig.
z.o a l s U we l al bekend zal zijn,
Toegang tot de film ook voor nicthoudt De Dameskrans op 18 Maart· as. lcdcn vr ij ,
haar jaarlijkse tentoonstelling .mo t
CoÖp. Bo er-en.Leenbank :;B2rkriout 2·1
rl,s daaraan v0rbondcn verloting
in
-:B-orite-:biJs-ch-rijving s_pa.arbankboek__.a Ned. Herv. Kerk to Berkhout.
De lotenverkoop is in volle actia j 8S op ~insdag1 2 Febr. 9-12 uur
C ' 1 --1.,_ ïJ1
·D· .,_u /t:--· .--:~ochten er onder U zijni die iets
A -'-/r1
L, ll
....,
wensen af te staan voor de verlo}oensdag 1 3 Febr, 9-12 uur letter lC 9
tingj dan wordt dit in dank aange- 1-4 uur li t/m N.
nomen door Me vr , Doorn(Pe,storie)
Donderdag, 4 Febr . 9--12 uur o ·c/m S
1
on Mcvr , Schmidt i L.• 217.
,
ur T t/m Z.
1t,
U weet
de opbrengst is geheel Maandag9 1 0n Vr~dag9 5 Febr. is ei."'
ton bate van diverse instellingen.· Bank normaa.l geopend.
Helpt dus allen meo!
rlist U d0t het Borgs~ellingsfouds
U komt toch zekor ook sen kijk j e
voor de Landbouw U zekerheid kan gc-nemen op onze tentoonstelling? --:~r
ven voo r cr-od.i e t.e n , d.i.o kunnen lei-is heel veel moois to zien9 on ook den tot con b.ogere p.roduot i vi t.e • t
verschillende practischo voorwerpen van· het Landbouw- of t.u Lnbouwbcdr-r'f ,
tot 50;'; van h ec te fj_nancicr~m. o·'.~''Volksonderwiis ~'1.fd. Berkhout."
:ject.
--Vr.ijdag9 - 5 Febr. a.s. organiseert
De BanL verstrekt U hj_crontr0nt
gaarne riadez-o Ln l Lch t Ln je n ,
Volksonderwiis eo2n unieke avond
voor ons do~p. De Nederlandse Reis
-1-·
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P.KLOK

ZAKENMAN

ELKE

BERKHOUT

A.110

Tel. 263
voor
·alle

I

en ELKE VERENIGING
heeft zo nu en dan Drukwerk nodi
De drukkerij .:VJEST-FRIESL...lJ-J"l)"
maakt en drukt alles!
Vraagt Qrtjsopgave btj de
vertegenv._roordiger~ K.Leeuw M

voor k omen d e
timmer-, metsel-~·----en
betonwerken

----------11

.

b.. 30 Berkhout.

:

SCHILD3RSBEDRIJF D. KUIN.

1

-----------------------------------------------

1

Alle schilderwerk in moderne tin-l
ten en uitvoering.
VJ b.TERL:3 ID IN G
V o o r
o Plastiekwerk voor lambrizeringen
en ELECTRICITEIT.
+++++++
in alle kleuren en variaties.
DOUCHECELLEN
o Behangwerk in moderne t oepaas Ln-:
vv'.LSTAFELS
o Goed ver-ant.woor-d
reclameGLSG:3 ISERS
en decoratiewerk.
BOILERS van 10 tot 80 Ltr---·
---------1
STOFZUIGERS
"3EN AARDIGS COLLECTD
en RJ..DIO .8
in 't ab ak ,
D.Lb.NGERE
I S
I
sigaren
en sigaretten
kunt U vinden btj
Alle Verzekeringen
i:'/ed. C. Bakker-Langere is.
KL.h..i,.S SMIT
Telefoon K.2295-262
Berkhout.
+ Sluit W.A. (Wett .Aansprakelijkh.)
+ Jaarpremie j 10,80
• NTuüWBOUW
+ Waarborg j 100.0001-1
VSRBOUW
+ Neem zelf geen risico voo~
· j lO 1 -- per Jaar. 1
REPARJ,TIBS
+ Levens- en Pens i o enver zekering· I
• DIV-c;,Rrr-;7
J.!J ö...:.1
Berkhout, A.88 - Tel. K.2295-2391
J!ll~ BEULTifG
telefoon 252.
o
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DORPSKRANT BER}1HOUT
RED.:

K. Leeuw Hzn ,
M.evr. Nierop--Houj;louser s
REO.COMM. ])s, L.Doorn, p . .Ln.nge:reis,. /,,
· Schoemake~,i.Pee~0om,J.~c1·.
TECH N.VEQZ.:
Adr'linistr::i.ti'}karit.
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JORIS11•

·Wij allen kènnen hem wel, de-geharnaste
ridder
die in z'n waf
krampachtige
houding - maar blijkbaar
zonder zadelpijn - bèzig is
de draak de doodsteek
toe te brengen.
2:;o is hij al thans te bevmnde-ren in ons gemeentewapen.
Wat is er van hem bekend? ,~!at is waar
en wat is ·.legende?
St. Joris
is gewee s t een vorst uit Cappadocië,
een moedig, on-:'
stuimig
en·standvastig.belrjder
van het Christendom.
In het jaar
303 · onder de· romeinse keizer Diocletianus
vond hij vanwege zijn geloof· de marteldood.
·
Dit zijn de nuchtere
feiten.
De legende
weet veel· meer van hem.
In het Land -Lybia, bij de stad Silena
was een groot meer. Daarin
woonde een draak. De burgers
van de stad.offerden
het monster·dagelijks een mens en een schaap.
Het lot bepaalde,
welke man of·
vrouw aan de draak zou worden opgeofferd.
.
Z6 viel ook het lot op de dochter
van·de koning.
Maar de k6ning was onwillig
z'n kind af te staan.
Onder bedrtjging
van zrjn.
onderdanen
schonk hrj haa.r tenslotte.
Na een bitter
afscheid
begeeft
zij zich naar het meer, waar de draak wacht op zijn prooi.
·
Mae.r nu ontmoet de prinses
de schone ridder:
St. Joris.
Terwijl zrj nog m~t elkaar
spreken,
vertoont
de_ draak zich reeds.·
St. Joris 'maakt het kruisteken,
rijdt op de draak in en weet hem
te verwonden.
.
.
Met de gordel van de prinses
om de hals komt de draak nu als
een makke hond in de stad.
Grote schrik
allerwegen
natuurlijk.
St .
Joris biedt
echter
aan de draak te doden, mits alle
inwoD-ers en
de konirig zi~h laten
dopen.
'
20.00Ç) Mensen lieten
zich dopen en ter ere van ,St. Joris
werd een mooie kerk gebouwd.
Waarschijnlijk »ee voor de Hervorming de rooms-katholieke
parochie
t e Berkhout
gewijd aan St. Joris
en is later
de figuur
van deze _heilige
terechtgekomen
in het gemeentewapen.

=
VAN DE REDAC'rIETAFEL.

.St.

JORIS VERSLAAT
HEI' DOB.PBGEB~UlLlN
:

--------------------------------
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ALLE CO?IE voor het volgende nummer EN KWAl~i daardoor
~ t de tuinders
in v O Or
de 2le Maart in te zenden.
aa~;king.
Deze n~vere ~erkers
beLiGEKOïvillN STUK.
spr axen ~1? hun vergadering
de bepaNaar U schrtjft
is de Heer Swager-, lingen,
~ie gelden ~oor de teelt
van~
man van plan 2 berkebomen te plan· aar~a~pe~ens
zulks in verb~d
met
ten. Dit juich
ik van harte
toe s
de vVe"'C op de aardappelmoeheid.
:.
tenslotte
wonen wij in Berkhout
en
IN DE RODE LEEUW hadden de klaverlezen wtj het Berkeblaadje.
. jassers
geen hinder
van moeheid,
Maar nu denkt U 9 dat er geen ber- i daar werden de kaarten
weer krachxeri in Berk.hout staan,
Daar mijn va-• tig geschud en verschillende
Berkd.er en ikzelf
grote liefhebbers
zijn: hout ers zaten dik in de prijzen.
van 1 berken 1 hebben
· n.r"
UT.'T Iilïr,TITUUT
h.ad ee n ze er in
· t erest
H" wij in 1942 tien
.m:>
1
b ~;.~en
gep an_.
-ie~van s~aa~ er
i sante avond; het kamerlid
J.de .
n u 5 en vru:i de 5 ZlJn. er 4 die.
: Kadt was aan het wcor d over de insle~ht
groeien
en 1 die het prima
'ternationale
samenwerking.
~
cloe c ,
,
=:
Bij informatie
bij de Ned. Heide IVIij J DE IJSCLUB heeft· het ook druk gehad, bleek dat de Berkhouter
grond lang : de baan op het Wijd was goed in orde
~
niet
ideaal
is voor berken.
• voor alle mogelijke wedstrijden,
ri"' "c: ::
•!oor 1940 heb ik eens een klein
: rijderij,
een Veenhoopsdorpentocht,
berkje
gevonden van + 20 cm. hoogte; har-dr-ijdar-i]9 schoonrijder ij en kinder;
Deze heb ik geplant
ën nu is het
, feesten.
De tweede Dorpentocht
si:n boom van 4' à 5 meter hoogte,
; bracht honderden
deelnemers
op de
:-iat is mij opgevallen,
dat berkjes;
gladde ijzers en vrijwel allemaal
ver- =:
b8plant
in de nabijhe i.d van een dak- dienden zij de medaille.
g_~o~~fv~er prima groeien
en ze h;t
. OOK IN DE RIDDERwerd geklaverjast
.•.
op ;lndeie p l aa t s en ~lecht
doen, ..,,en en Jo Barten won de mar-saenpr-ijs
b er k houdt op z'n t.ijd van veel wa- !
k
,
B :iJ.. d e _H eer ·r, eurinK
. , s t-aa t ook .. oo nog.
·eer.
een pracht
van een berk en ikzelf
· TE~INDE weer in contact
te komen
h eb er twee jaar geleden 3 geplant.
mot de zomer 9 was het Kon. Ned.
U z i e t dus 9 Berkhout is niet ge- ; Meteorologisch
Iris t L tuut uit de
h e e L zonder berkenhout.
Doch het
Bilt te gast bij de Ver. voor Bez ou aardiger
zijn als Berkhout
zijn
drijfsvoorlichting.
De Znkhuizer
naaa wat meer- eer aandeed en er
almanak gaat op de f'les.
Wist U,
meor berken stonden.
De bomen zijn
dat er btj de Bilt dagelijks
20 à
boven.dien mooi om to zien met hun
. 25 duiz:end weerberichten
binnen
fijne groene blad en hun karakterisi komen? Zeven telexmachines
zijn
tieke
witte
stamrnetjes.
De s t emme t >: de.g en nacht in de weer.
je~ ;worden alleen
da.n. ï,-,ri t .'. als de
: VOLKSONDERWIJS
had ook een knalscnors afbladert
en dit wijst weer
· _ d 2...
·
d
ll
1
op een goede conditie
van de boom. \ av?n ·
D g~ngen
a~_a
emaa op
· reis. . naar Tirol
en LiW1tserland,
de
=
Daaro mJJ.. prob eer t eens een b erl qe.
,
in ~e tuin bij Uw .,,0 i · . al 8 t.r-uá.k- ski· s stonaen _er al te vrach ben op
.
u.
vv _n_ng.'.
s.
, de Berkhout ers.
Jes of laagstammetJes
z~n ze niet
zo ~~u~, met een hoge stam wordt
. OOK NOG ZVENnaar de Veiling
te
::
he Je een ander praatje.
: Avenhor-n , waar op 24 Februari
de
Bij voorbaat
dankend voor het
: Heer J. J. Bakker 25 jaar voorzit=
p Lc.at s en , J. v1onder Czn. 9 A.352.
. ter en veilingsleider
was. De re, ceptie
werd druk bezocht;
hij heeft
=
Red , : Naar wij van bevoegde zijde ver...; het ook "b e s t " gedaan, hij heeft
een :
na~en kan men het beste9 alvorens
veiling
gestichts
die klinkt
als
=
e011 ~ork te planten,
de grond vereen klok.
ar.aan met as en zand. Natuurlijke
i DE SCHOOLJEUGD
heeft haar steentje
schoonheid
is bescheiden!!
:btjgedragen
voor de herbeplanting
..,;.
·'van Schouwen en Duiveland.

=

=

=
-

=

-
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'F_w;~F'J" U dG blo ernenb~rit··:rnnste 11 in.7
nog bezocht
in, de Goorn? Vlat is ·( t
toch een wonder, dat er in zo'n ijsmaand· zoveel prachtige
bloemen te
aanschouwen zijn. De "Keuk enhof'" in
't klein.
Jan Swagerman had het er
bar druk mede; twee gouden medailles sleepte
hij in de wach t . Als
het waar is, wat er ge'zegd wordt,
dan heeft
zijn vrouw er zijn Zondagse jas mee behangen!
I · OM DAN M:r;.;T een vr-o l.ijk en muzikaal
,.
•
slot te eindigen,
gaan we nog even
1
DE :NUTSLEDEN van Leerzaam Vermaak
i naarvhe t concert van "Vo Lhar-d.i.ng";
schaatsen
niet mee~, maar luisterden:
Een uitstekend
concert
en zuiver
naar Ds. Doorn, die een br-I l.Larrbo
' van klankgehalte.
Boedijn was er ook
vertolking
gaf van het laatste
boek j op bezoek en die kan het weten!
van Jan Iv'iens, i'Elisabeth".
J amme r ,
J :"Houden zo •1
zeggen ze dan aan .boor.d.
dat het zo koud was en het bezoek
.! Echter "Vo.Lhar-c.Lng-' kan er best wat.
y-~rdoor
enigszins
in mineur.
j nieuwe
werkende leden ·.bij hebben,
:,
-· ~
-,
·1 .,__
'.r1rol.,__..:
.-, __l ;i.ç.L1
• 1 t ,
,'.··...· .-'..., --·'
C8L
vl.r~-·.v
v ,;-~
_ b eze. t .
-··--~- ----·--------·--·-··---. _. --·
·.,.
·---- •..::::::---~---~·
----:·-·
·-- ··---··--- ·--~·--....

-- ,-T).!\('T'1T'"'

=>

C':1) '.),') 1,.-1

"'T" '1· ·) l P..8.t.SG··-

soJii.envfe.cKir1g
l0v0rd.o een klein
groepje
tuinders,
verenigd
in "Hulp
- bij Ziekte".
25 Leden verruilden
377
werkdagen bij zieke collega's
en
~ door dit solidariteitsgevoel
be~ spaarden
z~ ruim 4000 gulden.
Eigenlijk moesten de aanmeldingen
voor
het lidmaatschap
biIL.'1.enstromen,maar
ê niets is minder waar! Dirk B'Lokker~ zit verlegen
om meer belangstelling,
..: Heren tuinders
kunnen zich bij hem
opgeven
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B~STE Jongens

en Meisjes!
Daar- de vorige keer in een cler raadt
sela een fout was gekomen, plaatsenl
we ze nu nog eens, om allen
een
karis te geven. ~nkele inzendingen
hebben wij evengoed al gekregen.
Op1 ossingen
inzenden vóór 15 Maart
Oom Ton, p/a Adm. Berkeblaadje,
A.217, Berkhout.
No.l
====rn de vrucht ben ik te vinden,
Toch ben ik geen pit of steen.
In de peren en in de kersen,
Doch in de appel niet,
o neen,

1

NQ_._2
'I'we eb e en dE:ed. eenbeen in driebeen,
Toen kwam vierbeen,
die nam
~enbeen uit drie been ..
Daarop sloei
tweebeen.naar
Vierbeen
me't e enb e eri.• · - ??????

MAART

L:ï}}NTEI'JIAAND

't Is lente! 't is lente!
Hèt is de maand IVIaart,
Waarin de zon kan prijken;
Die d.ucht ig roert
z.ijn staart.
Maar t n.e t zijn zo:ri1erse dagen,
er naar,
Ra, ra, wat is dat?? Een elk verlangt
En
ziet
uit
I:J.et
nieuwsgierige
blik,
No.2
helder.en
klaar.
::::.:.::::=;schrijf
de ontbrekende
cijfers
2, Of de' zon schijnt,
Het lokt ons toe te genïêten
4, 57 6 en 8 in de lege vakjes,
Buiten;
In het.licht
van de zon,
en wel zö, dat als je ·de cijfers
~n
spreidèn
onze
vleugels
uit,
optelt
van boven naar beneden,
Zover
als
men
het
maàr.kon.
van links
naar rechts
en schuin
De ane ouwk.lokj es doen zich ont.Lu i ken ,
van hoek tot hoek, steeds
15
Sneeuwklokjes,
zo helder' en rein.
~
totaal krii}t ~~~
Ze zijn. ons allen weLl ekom,
b..l is het bloe:mke nog zo.klein.
'
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Ons oudercommissielid, de Heer
J. Beuling verrijkte de school met
;iD.h.V-V .h.V."
een door hem vervaardigde fraaie
Door omstandigheden ztjn de uitvoe- medaillekast.
ringen van de Arb. Toneelvereniging
Dit geschenk is met groot enthou- ~
D.h.V.-V.h.V. in plaats van 7 en 13
siasme ontvangen en alle gewonnen
Maart1 gesteld op 4 en 10 APRIL.
trofeeën hebben nu een mooi plaats-~
je gekregen.
§
•'Do Brandweer"
~n nu maar proberen do v1isselbe- :
---iS"cmonstratie 6 Maart n.m. 2~30 uur: ke.r , die het vorige jaar met korf- ~
aan de Hulk, indien de weersomstan- · bal wedstrijden werd gewonnen, to
§
behouden!
:
digheden het toelaten.
MEDiD:ZLING
TLjdens de vorstperiode is de wat er-! "Zaa.Lf'or-um "
Op veler verzoek wordt er ook dit voorziening voor ·:rat de Brandweer
jaar
weer een za.alforum gehouden.
::
betreft op verschillende- plaatsen
:ï:Gn
wel
op
Dinsdag,
2
Maart,
's
aniet in orde geweest, Het kwam voor i :
dat sommige mensen de brandbtjt hak- · vonds om 19. 30 uur in de Ridder St. ·Joris. :H;ntree: j 0,40.
ten tegen het erf aan, Dit nu, is
Hot
forum
is
georganiseerd
door
~
beslist verkeerd, daar de brandspuit,
daar niet btj kan komen,
• de afdelingen van P.v.d.A., V.J •.. P . .A,f;
Inst. van .J:-,,,..
7
~en vriendelDk verzoek om voortaan: Landarbeidersbond
een btjt te hakken aan de kant van dei be i der-sorrt wi kke.ï.Lng en D.h.V.-V.h.V.=
Leden zullen ztjn:
~
openbare weg en wel 1 meter uit de i
Burgemeester
Thomassen
en
echtgeno~
walkant en + 1 meter in het v i er-karrt,'
te van Zaandam (Bekend uit aetherforum) 7 de Heer Wie se, de Heer van
~
"Pl at.t elandsvrouwen''
Orsel,
de
Heer
Dolstra,
de
Heer
K.
::
De volgende bijeenkomst zal gehouLeeuw
en
ds.
Doorn.
.=
den worden op Dinsdag, 16 IVIaart in
Het forum kan uiteraard alleen
§
·De Ridder St. -Jor-Ls " 's avonds 7
goed
werken,
indien
er
vragen
ko~cn.~
uur. Dit zal worden een Bonte avond
Maar die vragen ve.rwacht.en wij van U.f
ven zang, toneel, declamatie1 spelVol dus de Ridcler op 2 Maart met :
letjes enz., die verzo~gd zal worden:
een
vragende en weetgierige schare. =
door eigen krachten,
•
Willen de Dames1 die hier aan mede! 11Ned.
Herv. Dame akr ans "
willen werken zich bD één der BeHierbij
willen wij U nog even her- =
stuursleden opgeven vóór Zaterdag,
Lnner-e
n
aan
onze a.s. tentoonstol6 Maart •. Als een ieder zich naar
:
ling
op
18
Maart
a.s. in de Ned.
eigen vermogen geeft1 kan het een g~ Herv. Kerk. Geopend
van n.m. 2 t,...'-: z3llige avond worden.
·
6
uur
en
's
avonds
van
7 tot 9 llixe1
Bewaar vooral de krant of zet een
daarna
verloting.
Entree
25 et,
·kruisje op de kalender 7 zodat U deVïaarvocr
men
een
lekker
kopje
thee
::
ze avond niet zult missen.
krrjgt aangeboden.
Komt U dus eens kijkeri , 't is be:rv. A. R. A, •1
slist
de moeite vraard. De lotenDe V.A.R.A. afd. Berkhout houdt
verkoop
gaat in snel tempo. Bij de
hao.r jaarvergadering op ·:loensdagverschillende
attracties prachtige
avond, 17 lvïàart om 7. 30 uur in 't
=
prijzen.
lokaal achter de Ned. Herv. Kerk.
"IJsver. Berkhou t "
·'O.L. School"
Na de Veenhoop~ocht te Berkhout
Ook op onze schooljeugd werd een
gevonden een wollen shawl , roodberoep gedaan om Schouwen-Duiveland
· grijs geruit.
de helpende hand te bieden. Nu het
'I·e bevragen bij P. Klok, 1:...110.
eiland wee r droog gevallen is, moeten bomen en struiken ~orden aange- ·rv oor ;i aar-as t i er-enkeur-Lns;" zal plaats
plant, daar alle vegetatie is verhebben bij c af e Duyn op 18 Maart,
nietigd. ~en bedrag van j 22,06 kon
13.30 uur en te Hoorn b~ café De
worden overgemaakt.Bravo ~onr;elui!
Roskam op 20 Maart, 9 uur.
-- ------·- -·------·-----------
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Alf.emene Vergadering
Dinsdag, 9 Maart a.s., 's avonds
7. 30 uur wordt in café ·'~e Ri d Ier
St. Jorj_s II de algemene ver6ade~·: ing
gehouden.
·
Het jaarverslag wordt één dezer
dagen verzonö.en en geeît de verschillende bijz onder-heden weer van
het a=gelopen jaar.
Op de algemene vergadering zullen
wij de gelegenheid hebben U een algemeen overzicht te verstrekken
over .. de gang van zaken bij de eigen
bank, maar ook over de bijzonderheden op financiëel gebied, die hierop invloed hebben gehad.
Na de gebruikelijke agendapu...nten
~al de kassier een overzicht geven
m hetgeen er in 1953 alzo op de
geld- en kapitaalmarkt te doen is
geweest en welke invloed dit heeft
gehad op de rentevoet. De deviezenpositie, de koersen van aandelen en
obligaties en de rentevergoeding
voor spaargelden en het ve r-band
hiertussen zullen worden besproken.
Wij hopen op de z e wijz e de algemene
vergadering in het token te zetten
van het terrein, waarop de Boerenleenbank haar werkzaamheden heeft.
Het bezoek 09 de alg. vergadering
was de laatste j eren steeds goed,
en hierdoor vcr t r-ouwen wij, dat nog
meerderen belangstelling voor deze
vergadering zullen hebben.
Het is niet zo dat er een presen~iegeld wordt verstrekt voor het
~zoeken van de vergederir..g5 ook
geen boete voor hot thuisblijven,
maar een consumptie wordt U wel
aangeboden.
---------------------------------------------------------------------

. ALL~ DRUK vfüRK
Zowel eenvoudig als luxe
Kunt U bestellen bij de agent
Vë,.11 de
DRUKKERIJ W3ST F'RIE SLAl"\f D
K. Leeuw Mzn.,
;,_,30 Berkhout.

UW POES IS NOG NI3T

·r:2RECHT.
Dat kan om deze tijd nog
wel een poosje dur en . In de :,~ië.clcr
.St. Joris is echter genoeg gevond6n.
Vele artikelen zijn al maanden d.aez :
Grijze glacé dameshandschoenen
lange zwarte damesbroek,
korte witte gym.broek, witte onderjurk, bruine alpinomuts,
1 groene hoofddoek en div. shawls,
korte_ zwarte gymbroek, b l auw kin-der vestje, damesgymshirtje met
embleem, plastic doosje met zee:91
diverse bivakmutsen (Lindbergkapj,)
diverse· warrt en , sokken, gymschoe ·nen, klompensokken, zakdoeken en
klerenhangers.
Indien U iets dergelijks mist, g2,at
U dan eens na2r de Ridder; de doos
is vol. Komt U eens ktjken moe~2~s,
kinderen vergete~ zo sLel.
Î

------------------------------------------------------------------KAL2FDhR
----·---------

"De Ridder II

2 llrt. I.v. A. 0. -:forum

9 Mrt. Boerenlesr..bB.nk
Jas.r.-er·g. 7. 30l:..ui:'1De Ridder·:
16 .Mrt. Plat tel anclsvr OU'Nen
Bonte Avond 7 uur-l'De Ridcler11

17 Mrt. V.A.R.A.
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18 i':îrt.

Darn.eskrans
Tentoonstelling
21 Ert. De Gong
23 ri=rt. :8e Gong

~. H. Pas t ,

"De Ridder ;1
"De Ridder·'
--------------------------------------------K E R K D ::i. :.:i.;, N S T 3 N

7

Berkhout - Fed. Herv. Kerk
10 uur
kaart
Ds. Do or-n
ILe. e,.r t
10 UlU'
Ds. Doorn
Eaort
10 uur
Ds. Doorn
Maart
Gee:.1 dienst.

14
21
28
---------------------------------==P. KLOK - B3RKH0îJ'T A, 110-T·el. 263

vooralle voorkomende timmer, metsel
en b e t onwer-ken .
J\TT3UWBOUV!-V:8RBOD"":.'-ITTPARAT J_{;

, ·-
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WASSERIJ

!

TARIEV~N
WIJ VERKOPEN
Levertraan
- Sinatran
- Hal.itran
Davitamon AD - Davitamon D
Davitamon 10,tabletvorm
IS U VERKOUDEN?
Äbdtjsiroop
Bonnema siroop
- Siroop Famel
Wiebert siroop
- A.ntigrippine
Agré - Gola - Dampoon - Vicks
Vifiebertjes
- .b.sperin - Ald{ertjes
enz. enz. Een kleine
greep
uit onze Drogist-a~tikelen

.

Beleefd

I__________
[
·

V~RHOOGD!
Tfaa~ 'de wasmach i.ne s niet.
Doe nu zelf Uw was.
Wtj leveren
U reeds wasmachines
vanaf f 191, 40. Nieuwe Lampekappen
j met afwasbare
ztjde.
.
I
Kronen7 T.L. verlichting,
I~
Radio "s -stofzuigers.
, t
I
1·
rr
t U
k .. k
bf
l
1
~om
eens ~D-0n
D
~

I

J

aanb~velend,

~

K. SL~~,~~I

Voorr-9.dig vele soorten
sigaren
En! Een goede sie;aar is toch maar
je ware.
Ook shagdoosjes
en een aardig siga-!
rettenpijpje.
Wip even aan en neem eens een kijkje.

J A N
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LAl'iïDBOmVvv~RKTUIGSN
L~TDBOUvvl.1AGENS
'
1
.c;LECTRISCM GER?OiiJïl-'~N
zswrEL LICHT' als KfL:,_cB:.r.
\1JEIDEAFR;..ST:ZRING met
BATTERIJ en op 't LICHTNET.

p__ ~

B O B E L __

I,
.

·or Cl n
I

MANUFACTTJR~N

i

r.

Lilekte-

9

---·Tel.

A. 88

i
j

Voortaan
onder

.

J K L_.

--

-·

TELEFONISCH aangeslote.....~
no.

329 (K.2295)

D. KUIN, Schildersbedrijf
BERKHOUT

--

·----------·-·,,-------------------

J< O r S t P n

OONING
INRICHTING

1

236

teerd

van onze feestreclame?

Filiaal

B.57

Ter gelegenheid
va.~ de opening van ons filianl
aan
de Goorn, ontvangt
U ~ e heel
GRATIS
b ij aankoop van f 10, -- iDEZ:!E RiCLMïi'.2. GEI;DT_....
bij aankoop van j 25, -leen prima the.e.doek
1t/m z;_L..TII:RDJ"G, 6 ïi!iP...b.RT
oen paar nylonkousen
of
j ( winkelprijs
jl, 20)
jIN B:CIDE .Lil.J(~N, KOMT) ee_:r_i prach ~ig~ bad.handdoek.

I

1~
I ;___
I

K. 2295-239

°' ~, ÖÎZQ~
DIE MINSTENS voon f 2, 5r; BE"srnEDT, owrvÛÎGT' j .
r.0:~~ Lr JrRD)'
1.
[ LJ J . EENMAAL EEN rnuKE VERRASSING
D ,Cr tJr)[ Ü Jr f]
_f I
· Heeft U al geprofiTel.

,~
..;:;
1\

Eoor aan~chaf~ing
v~n-h~t~~ieuwste
v?7Pe b1:'e1machine' ZJJ11 1!'flJ. in staat
lllw br-e i.wer-k vlug en solide
in orde
te maken. Ook aanbreien
van kousen
1 en sokken,.
Billijke
pr ijz cn •
1
-~anoevelend,
Jac. de Hart,
L------·-·-·------..
.b.. 64 9 Berkhout.

D. L A N G :S R E I S

1 .
1

:,,

en Ongevallen-j:
. verzeke1"-.../1
On?pzegbare polissen.
To1, en met aan ~e bevelen.
Levens- en Pens i o envcr z ,
W.A. verzekering
(Particulier
en Bedrijfs-)

Berkhout,

1

.

~

~~~t~9~t_g~y~§~gg.

DIVERSE REP_LiliATI3S
JAN B~ULING tel.
252
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j

• NI.:;:i;Ui!VBOUW

C O N T A C T.

Alle Ve~1r:i;n

+
Tel.
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DORPSK~ANT BERKHOUT
RED.:

K. Leeuu Uzn.
~{cvr. Nicrop-Houtloooeri
~ED.COMM. Ds. L.Doorn, D. Langere10.,,- 4•
. , Schoemaker ,F. Peetoom, J. umit.
TECHN.Ve~z.:
Admi:niatratiekant.
Smit.
·

Jaargang

Berkhout,

I no.4
MT .AAi:ïZ r:=x

v JüT ons

1 April

195.'..~.

JORF ,
,

Wanneer wij aan een b epa a Lde persoon denken, d.an komt tegelij-:kertijd zijn beeld bij ons op. Wij denken aan zijn v.vi endeLijk uiterlijk,
haar goed gekleed gaan , zijn bedrijvigheid
of haar beweeglijkheid.
Elke persoon heeft zo zljn eigen cachet~
Ook de naam van een dorp roept een zeker beeld btj ons op. ~et
ene dorp vinden wtj vriendeltjk;
een ander kaal en arCTeltk, weer e8n
ander dorp vinden wij, voor al in 't voorjaar tijdens de 1:Jloei van ds
fruitbomen,
als het ware een afspi~geling
van het paradijs!
·
Het dorpsbeeld wordt sterk be a.nv l oed door de aanwezigheid v e»:
bomen en struiken.
~en oud en zelf~ wat vervallen
huisje wordt
soms tot een schilderijtje,
wanneer- het beschut ligt onder een aantal zware bomen. Wat komen onze mooie stolp-bedrijven
beter tot hun
volle schoonheid wanneer het erf omzoomdis met z~are iepen. De
"boerenbogerd"
mag geen economisch gewin meer geven, het zal een.
grote vera,rming. zijn, wanneer deze tenslotte
wordt opgeruimd.
Ons \Vestfriesland
is arm aan bomen en ons dorp Berkhout is e-'.::·
ook niet rijk aan. Het moet als een verarming van ons dorpsschoon
worden aangerekend· wanneer bij een boerderij de zware iepen worden
geveld. Wat komt er voor terug? Wat strakke,
kale populieren!
;._is
straks de boomgaard nu ook nog gerooid wor-d t , dan blijft er van het
geboomte om de boerderij in het geheel niets meer over.
Daarom de ogen open voor het te laat is! Spae.r de boraen I Ook
in ons dorp is het mogeltjk een mooie boombeplanting te hebben.
Denk maar eens aan de mooie omzomihg van de RDksweg, of denk aan
de erven, waar ieder jaar weer een magnolia of e en prachtige
gouden regen Uw oog bekoort.
Help mee, ons dorp te verfraaien
door het planten van wat bomen en struiken.
Elke pr~scourant
geeft U een grote Vérscheidenheid en deskundigen zullen U gaarne b~ Uw keuze he Lpen.'

.

.....,.~\

1;~:

\( Ju:: iJ.i .i.1..6~Av.i.; J...C j_ lils'.b.l.l

Aiili:2 COPLl voor he,t volgende nun-

.

mer vóór de 2lste· van de· volgende
maand in te zenden .. Hiertegen wordt
teveel gezondigd:
Fi\Jv1ILIEBERICHT:2;N worden gratis ge.p l aat s t ,
liJ!;T l\/iEINlJïlJIIJ!ER zal e nke Le dagen eerder verschijnen dan· normaal i.v.m.
Herdenking, welke in de eerste dagen van Mei plaats vindt ..
.H:iERDENKING van de gevallenen in de
oorlog 1940-1945.
Naar wii vernemen bestaan er ernstige plannen om .di t jaar op de 4e
Mei een herderJdngsbijeen.komst te
houden, waaraan, naar wij hopen, zeer
velen zullen deelnemen. In een gesprek met Burgemeester en Ds. Doorn
kwam reeds tot uiting dat zij beiden
de door hen in deze herdenking te
vervullen taak met enthousiasme
zullen vervullen. Het ligt in de
bedoeling dat het gehele verenigingsleven zal worden opgeroepen
en ingeschakeld. De herdenking zal
in de eerste plaats gehouden worden bij het monument, terwijl na af-·
loop een massale kerkdienst zal
plaats vinden in de Ned.Herv. Kerk.
Btj voorbaat houden wtj reeds een
warm pleidooi voor deze gebeurtenis. De duizenden jonge mannen,die
het beste en grootste offer brachten voor onze vr Ijhe i.d mogen vlij niet
vergeten en het is ons aller plicht
om voo: een wijle hierbij stil te
staan.
"Zij stierven opdat wij zouden leven i,
Laten wij dit al tijd in gedachten
houden.
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KERKDIENSTEN.
4 April
10 uur Ds. Doorn
11 April
19 uu~
16 April ( G. Vrijd.) 10 uur19 uur
18
April(lePaasd)lO
uur
------------------------------------------ 25 April
19
uur
.JT. JORIS VERSLAJ'/I.1 BET DORPSNIEUWS
-- - ----------------------------------------DE MODERNE organisaties hielden een
KALENDER
forum-avond, welke uitstekend ge3
Apr.Alg.Verg.Floralia
De Ridder~
slaagd mag heten, een volgend jaar
4 Apr . D, h , V . -V • h . V •
De" Rode- Leeuw
zal de Ridder amper groot genoeg
6 Apr.Nutsavond
De Ridder
zijn is onze mening.
10 Apr."D.v.V.-V.h.-V.
De Rode Leeuw
13 Apr. Plattel. vr ouwen
De Ridder
U8 VEILING te 1-..venhqrn krijgt een
nieuw Veilingsgebomv. Het is. alleen 30 Apr.Oranjever.Bobeld.ijk Langenberg
30-Apr.Oranjever.Berkhout
De Ridder
maar jammer dat de gro've tuinbouwproducten zo goed als niets operenTJE KOOP AANGEBODEN·: 50 bak
gen! Dat is afbraak! Ivlaar de veiEerstelingen S .E. maat' 28-35
ling zegt:"Niet op reageren Lena".
D. Blokker, A.233.
BURG:i;l;MEES'I'ER Beemsterboer was deze
-----------------------------------maand ook het Îeestvarken ter geil1E KOOP GEVRJJiGD: een potlam
legenheid van zijn 25-Jarig.huwelljk. btj P. Langenberg, Café Bobeldtjk.
-----------------------------------

'N drukke ro..cGJ)tie en een schs.t
b Loemeri vertolkte de hul.de v~ vel en

=
-;-

Op Woensdag, 21 April hopen onze
lieve pleegouders
C. Mol
en
J. Mol-Bakker
hun 25-jarige echtvereniging te
herdenken. Hun dankbare pleegkin•.
deren Tiny en Trljny.
"
Berkhout, Maart 1954,
::Receptie 21 April thuis van 3-5 uur=
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oBESTE JONGENS EN MEISJES!
De raadsels van de vorige keer ~ijn
door een aantal kinderen opgestuurd~
De prljsi een boek is door loting
toegewezen aa...~ Gerda Peetoom, die
we daar van harte mee feliciteren.
Nu zullen we eens kijken of de anderen:::::
ook een prijs kunnen verdienen. Maak :
maar eens een mooie tekening vanr-·e· ~
lente~ kleur hem~ zet je naam er'--"' 2.
ach t e r op, ook je leeftijd en stuur §
die vóór 7 April naar Oom Ton,A. 217 :::
")ie de leukste tekening maakt, krijgt.~
weer een mooie prtjs. Wie zal het
~
zijn? Je bent nabuur Lijk even benieuwd als
Oom Ton
Oplossing van vorige-raadsels~
':'
1. R, 2. 8 - 3 - 4 3. Kluif
1- 5 - 9
Moeder
6 - 7 - 2
Pot
Hond.

------------------------------------

l

=
=
-

;

=

~

---::

-

!

\.VIST U dat Val voline X-18 cardanolie de beste
is voor Uw versnel! 150 gr.Paaseitjes
gestaniol.--67
et. Li.ngalvak , hetzij voor frais,
trek100 gr , Paas-.b.ssortiment-------49
et" ker, auto of and.er- drijfwerk:
·
Paas-Melange-----59
c
t J VJL3'I1 U dat deze olie niet
dik en
1 150 gr.Choc.
11200
gr.Fond.
Paas-Melange-----49
et] taai is met koud we e.r , dus ook geï'If"Jl,Ti=i''"" "'î'N NETJJ 1:akkel~jk te verwerk~n. en weinig
I
V OORTS 11.'~ L"'~ b~'00'1TF11J
L
~1
~
-uDD
IB
~
l inwendig krachtverlies.
Bowl: Kersen op sap - Aard- 1
beien - Frambozen - Abrikozen
- A1------------------, nanas - Pruimen en Perziken,
..
AKKUNDIGE SCHOE:NR:i;PLRii'I1D'.
1
Dan h~~ben we nog-een he er Lijk
/ :ë;RGROTEN VJJiJ KRA?PZ: SCH~EJE::1
I Al Ler-hand.ie
65 et·
~50 gram.
.6/ ULCAIHSEREN VJ.,N RUBBER LJl.ARZEN
Frou-Frou
verpakt
49 et.
~00 gram.
-,
Bi~~uits
Marie
35 et.
250 gram.
Beleefd
aanbevelend
G. BERVELING. j
• Pei:;it Beurre
35 et.
250 gram. ---··------·--·-----.,·-------------T~ KOOP: Een Nikelson
Harkkeerder,
Beleefd
aanb eve Lend
K. SLIKKER
wordt onder gara.ntie
verkocht.
j 750,-D. Langereis,
Smeder ij ,
I
Bo-9.s3_l_dij;tc. _ 1
1
1-1
. ··rr-T
u .Lili
UT,~T v-'RENI
1
l..,
l!,
.L
1
41ft*,
---~-.r
~
_\ . 1 ' -:-1\~
GilîC.2}rIEUWS ~T HET
VOOR _ _D~ _:_- ~.', PJ...A.~D~G~II.
1
I I\l\.GBL..._D VOOR NEST/~ "',3, r,;-~.(..sF"5i . ~'t,~'
•. -· ·- .• 1
FRIESLAND LEZEN???
~(( <~\
~,,;«<jl ~~\
'[JJ!'~·
~..... -,.,..J.(
G f h t d
·•
~··
.. \~
__,;.·]
Paasbr o od , t.u.l.banden , 1
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even doo:s aan de·
I p.l aat s e Lijke ;ers lagI gever of gee1. hem
1 ~ven de dat1;1-m van
uw vergadering
op.
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geba.1c, kano s, . spritsstukken'
enz. enz.
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bN •••• : • U wee 1: h~t. ·c~ch?

de le Zondag in }11ei is
het
moederdag!
Een heer''
•
r.i
1 :
~ 'r'"'· ·.,,~./ ;,'!
11J1:e moederT1\.J..R1 of een
,
~~~/
./
speciaal
extra lekker
..<J..:J
•
"'-'::::-~_.,,,.,.___
.__ ,...~
moeder BROOD.
Alleen bij
K. Leeuw Mzn .
1 TEL.
--- .. -259
BAKK:0.JRIJ J t:r . d , VEGT.,
----·---··---·----------·--·-·----···---·---···-·--·-···-------·----·-----1
1
Voor
een
1-"RIM.A
stukje
kaas,
ook
++SCHOONM.b.JJ<:TIJD - BI.i.:H.d"\JGTIJD++
u.i t ge sne den kunt U bij ons terecht!!
----------------------------------------------------Heeft U onze ZOUTLOZ::.,; Kampong marGeef Uw woon- of slaapvertrek
garine reeds geproefd?
een ander aanzien;
-Een delicatesse
op de bo t er-hanrlaat. eens behangen!
Geen GROElfI1b voor Uw baby?
Zeer ruime keuze;
1
blikjes
in diverse
soor.Yé:lP.:. , 1 t goedkoopste
tot
t duurste!
I -Nutricia
ten- Spinazie,
andtjvie enz.,
en Uw
'i
SCHILDERSB:SDRIJF D. KUIN. 1
baby
groeit
.
i F. J?:2,3TOOM 7
als
NIST U dat onze twee-tactolie
de
I liJlBLIGLLJ'îD:.SL.
kool! !
meest volkomen verbranding
heeft,
~------------zodat geen olieresten
in de motor
LA.L"\JDBOUWH;1;RKTUIG}~N
cylinder
achterbltjven.
Dit gecom1
.
Diil~DBOUV/GERJtGDSCHAPIBN
bineerd
met Cal tex IC-plus benzi1
ne en Uw motor krijgt wat haar toe- l
ook roestvrij,
1
D. LANGERE IS I
komt.
-~re , U.ttJL~
("'n . -.r•,r
l
1
.!.\
·.d)r--J ]\. l
BOB:2-~~=~K
L __
_
1
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"Spaarbank Ber khout."
Het Bestuur van de Spaarbank Berkhout maakt bekend dat op Woensdag,
7 April 1954 des morgens van 10 tot
12 uur zitting wordt gehouda1 in
"De Ridder St. Joris" te Berkhout.
~erder dageltjks geopend A.128.
"Floralia"
·,De jaarvergadering wordt gehouden
op Zaterdag, 3 April, 's-avonds
7.30 uur in de Ridder St. Joris.
Behalve de huishoudeltjke besprekingen als Notulen, Verslag Penningmeester, ~aarverslag, Bestuursverkie zingen enz. staan er meer belangrijl:a punten op de agenda. Zo
werd o.a. op de.Alg. Verg. in Oct.
j.l. in overweging genomen om de
tentoonstelling voortaan iaterdagsavonds al te openen. waaruit voortkomt Vrtjdags inlevering van goederen enz. Ook de verkoop van loten
en and.ér-e noodzakelijke dingen vra-gen de aandacht .
.'1"1 met al ingrijpende maatregel en,
waarvoor het Bestuur gaarne het o
deel der leden w.i L vernemen. Uit
het zeer geringe bezoek der laatste
Alg. Verg. blijkt wel het grote
dosis vertrouwen in het Bestuur gesteld, maar toch zou het zeer op
prijs gesteld wor-d.en , meer belangstelling in deze van de leden te
mogen ontvaDgon. Gezien de critiek
soms na een tentoonstelling kan een
bezoek aan de Jaarvergadering zeer
nuttig zijn.
Dus wekken wij de leden op, komt
Zaterdag, 3 April ter vergadering
en help mee onze mooie Floralia op
te bouwen.
•'Oran~ever. Berkhout·•
Op 30 April a.s. wordt ten tonele
gebracht de Revue ·'Tijd voor Jolijt·',
waaraan medewerken "Vo.Lhar-d.rng ;. s
:01ympia'1, "ï).h.V-V.h.V11 en ;'De Gorig'
Brengt een bezoek aan deze "sterren·'avond in De Ridder, aanvang
's-avonds 7.30 uur.
"Vo Lkab i.b Ld o+he ek'

Hierdoor brengen w-:i.j onder Uw aan-dacht dat het inleveren van ooeken
is gesteld op IVIaandag, 5 April,
van 2 tot 3.30 uur.

.:

De pen..Dingmeester van bovengenoerr_- de afdeling naakt bekend dat van
10 t/m 17 April a.s. vacantiebonnen
en ziekencoupons van het Landbouwvacantiefonds kunnen werden ingeleverd tot een bedrag van f 30,-=
De datum van inlevering en uitbetaling is vastgesteld op 12-4-'54
van 19.30 tot 20.30 uur, ten ~uize
van de Penningmeester J. Dolstra,
A.355, Berkhout _
"Plattelandsvrouwen;'
Na de Bonteavond van 16 Maart j.l.
die 1vve zeker we I gesla.agd mogen noe- ::
men, gaan we nu weer naar de volgen- :=
de bije enkoms t , welke gehouden zal
worden te Bobeldijk in café ;'De
Vriendschap" op :Uinsdag, 13 1-,pril,
"s avonds 7 uur .
Ds. Bo sma zal spreken over ·'De
klop op de deur" en 11Klop maar op
een deur11•
De datum voor het Zomerreisje is
vastgesteld op Donderdag, 3 Juni. U
kunt zich hiervoor opgeven vóór 13
April bij één der Bestuursleden of
op de bijeenkomst te Bobe.Ldijk , De bGdoeling is om 's morgens de A.V.R.O. ~
studio te bezichtigen en daar gezamenlijk een br-oodmaa.L tijd te ge brui-ken en da...D 1s middags een rondvaart
over de Loosdrechtse tjlassen te make n , De kosten be dr agen , alles inbegrepen f 8, ~-- per persoon. Kunt
V dit gelijk me; de opgave verrekenen?
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--üp--W-Liaart j.l. hield de -v-.A.R.,,_~
afdeling een zéér gean:.rn.eerde vergader L.1g. De opkomst was niet groot.
Uitvoerig werden de V.J...R.b..-programma's besproken en grotondeels
goed gevonden; zelfs werden enkele
uitzendingen geprezen, o.a. de Fam.
Door.snee.
Er werd besloten om in samenwerking met het Hoofdbestuur te trachten de radiodistributie van 2 op
4 lijnen te bre:
'..Vij hopen hierdoor te bereiken dat Berkhout dan
binnen n i e t al te lange tijd haar
4 lijnen zal krijgen s è.aar wij nu
lang genoeg b.iervon verstoken zijn
gebleven, vergeleken bij andere
plaatsen.
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c.. ._._ , -"--: J_i:;,C.2't ,J ..; • h ebb an
wij onze jaarlijkse
tentoonstelling
gehouden en deze mag in alle opzichten geslaagd
genoemd worden. Er ztjn
vele bezoekers
geweest en men sprak
vol lof over de mooie collectie
handvrer-ken , ·
H~t batig
saldo bedroeg f 825,--7 :
vrat. verdeeld
zal worden onder diver-1
se kerkelijke
en sociale
instellingen
..!
De toewijzigingen
zullen
in het vol- ·
gende nummer vrorden bekend gemaakt.
'Zr)lf en biLi artver. :,
---be wedstrijden
van 11Vriendenkring"
~orden gehouden op Zondag, 4 en
:.,.:s andar; 7 5 April te I3innenwi.izend.
1

·•ora.n.ieve1.'. nooellsi:,~-·
Revue-nieuws---l'ia
een drietal
tot
ongeveer middernacht
durende vergaderings
is het Oranjebestuur
r.. ·=<;
medewerking van }llevr. Dijk em a en de
Heer Bakker geslaagd
in haar opzet
nogmaals met een Revue voor het
voetlicht
te komen. Mevr. Schuitemaker is wederom bereid
gevonden om
enige balletjes
in te studeren9 terwijl de muzikale
leiding
weer in handen is van Ï\fovr. N. Koster-Zijp 7 die
wordt bijgestaan
door de Heren Fruimboom; viool,
Davidson;
accordeon1
Brandsma; alt-sax
en Postema1 gitaar.
De Revue1 die onbev~er 30 medewerkers telt1 zal tot titel
hebben
"Há.e r zijn »e weer" en zal op Vrjjáag
30 April 9 1 s-avonds
8 uur in café
liangenberg
ten t one l e wor-den gebracht,
"s I üddags
zullen
onder leicling
van het onderwijzend personeel
vo l c..;_
spel en p Laa c s v.i.nden in school ve r ·
band.
Voorts ligt
het in het voo-.:.·-·
nemen van h ec Bos t uu.r de ~eb::c·uikcLijke intP!<:enL:st.
-:, J.i..,·':;en cirr;.v.l,:--ren ee n dezer dac;,, :1.. G3?oien de to-ge f inan-::.i;;1e kc sten d i e de Revu.e
en ki~ders2elen
net zich ~edabrengen bo ve Lnn r:~.! U c.e z e ten z ee r at e
bij 1J aar. .
'1E·.::·aEC.w3ar
.:
'::: .:Vïidd2,gs2. ]l-J uur- oefening
ach- t e r Dal.::J Fièc}.,:,T·,
te. \' ._,___
ris beSPT'""
-....1...
.
-·,
- - \::i1·-i·,,:,,
.. ~--- .~

;'Voetbal ver. Bar-khou t "
·voor
de eerste
maal laten
wij onze .
em eens horen in het Berkeblaadje.!
Als vte dit Le z en , dan is E.D.0.-:
3erkhou-t:; reeds gespeeld
en nu s sch Len
ben ik optimist 9 maar ·wanneer er zo
go·:_peeld wordt als tegen Flevo 7 dan
-; '".., E..,_"' .i._n,
mi - .. -cens ee_~
r; pun1.,J
- -L · e -r t- oo_
-r on;:,
....
___
·,y'·1,
Zondag, 4 April spelen vre uit
t3.2:"=n. St. George en daar z aI zeer
z.::~·::sr aange pak t moeten worden, :=ierste elftallen7 nog even de tanden op1
8~~~ar7 de laatste
wedstrtjde~
op
-rnl:=..ekracht
en 11er tegen aan ".
7~c t 2e gaat
ge s t ad.i.g do or
Oost, .1i:;c:n
·
2 ve:c,s_agen
1
·o man1 " een
J.'
me c· 1
,.-G Q'..,.. .•.. ,.," ·,::i
1::.::1;.,E.tatie;1 en dan te wet e n dat er
~.
._, L.,_ -Jl..'.•
-----::,_:::ieléx-s war en , die zonder at'cer i.cht.
:·,;_;00_}2. BoerE-:Elec:1bar:.lc:3erkhout 2"
_.;e("_,bleven.Geen sportief
geb aar,
brerizt
""',rul
n- u,s·..::, spaar-der-s
1 (\
'J...~n'
:cnielui9 om jullie
makkers zo te
\•1u het e e r-st Ve ·-·v-·:1·;.
u~,..,
l 0511-'1
, --·-T't !:181
. ...-. ·Cl.
·, ·rten vertrekken.
Ge Luklr.i g hebben we:
we
er
is
vers
cI·eken
on
cle
Balans
-->S een veteraan
Karel op wie vie
i
niI~er een vergeefs
bero~p doen. Oo~ wordt opgemaak t. 1)1:jkt het aant.e l
spaarders
eon f'Li nko voor-u i.t.gang
d(: invallers
Junioren
een 'o Lu.i.m ,
'
te
hebben
ve
r-t oc nd . Niet m.Lnder o.an
"I ei: Bondswege komt er nu- een ande
n
i.
euwe
soaar-r-r.ken.i.nc
z.J.:..._,11'11
"8-·
__
__
11
..:. c-..o....L v.n .
.1..!._ ..... 0 en
. ...:,
23
re regeling
n.l.
tot 14 jaar adspiopond.
K:
een
ze Lf'd s voortganc;
7.01,-;_ :!:',.i::;, c en dan Junior.
ó.en
wij
nog
dit
j aa..~· de lOOOste
Jr: z e welpen beginnen
Zaterdag 9 3
spaarder
kunne n Lns cl.zijven , DaGr CL0
April met Hollandia
a-Derkhout
a.
doizoeni~
Loed 1:.oc ce~il rol spes~t
1 r .vang half
3. P. Langenberg en
kon
ook
.het
t.ot aa. &E1::1 sp aargo Ló.er;
Z •. S::lit gaan over naar de adspiranweer
stijgen
er; Vï\0;rcl hot bedr:-'.g vr,n
tc.:.'.. Het Le elftal
gaat aan de Gou- :
li
millioen
benaderd,
(:r.~- l{ruis- en het 2e aan de Zilveren:
Premiezsi2;els-LooD1)eJ.é::stir:.~ enz .
:(:..~·, i syredstrijden
deelnemen.
Op de 2e i
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.:..?~asdag wordt hiermede
een begin ge~ ~ee~ ztjn zorg~n ain peilsioenzogo
":-' .ik.i.. Het le speelt
in pool Q met : en andere è.&armJ3.e ve:r·bani boud ei:.~~-=
0L1d.enàjjk l 9 Alw. Forward 2 7 St. George i wer-kzaamheden ~ te,.::· ~l ':,esr be La. .3t~· ::.•'--'
2, Oosthuizen
1 en het 2e eveneens
I aans Lage n a f'kon.cn . ----~ .3 U aan d; 3· YJ.k
p ·) J -1., "'~: R • rr_,._ ..1...,. . __~ o · L-·· 1 0,...._L.L., G e org"e :;;rr 7 Oos.::, L """1 k01:10
kunt D :~eg,:olE er, ca:;,:.slc.gc-::.1 ·;c:-9
hu.i.z en 2 en Oudendijk 2. -- Ro odzwar=l
Lijk ·:ede~·y:cer..e;0:;_1- :ic :!J3-rll< ve_'zor1:·:,
tc.'1~ vo e l suc c e s
"e bot
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WIJ BRENGEN EEN UITGEBREIDE

ÎW ON IN.
VRAAGT
WAT
!NIEUWS!

G

SORTERING IN:
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p e t r en
o.a.
Wilton,
Haarvloers
en Holtap
in 12 en 16 els.
SPECIALE AAND.,::,.CHT VR.h.GEN WIJ VOO
K ar

'

li

:VITRAGE en af gepaste
Gi) SGORDIJNEN MOQUI~T TAFELKI.Z!;DEN, een nog
!in alle prtjsklassen
te leveren.
grotere
keuze dan anders,
reeds
, \SLUITGORDIJNZN in Veloers,
Damast
vanaf f 37,-- een prima kwaliteit
: .en \1eefstof.
Voor de slaapkamer
HET ïJEVIES IS
l i een pracht sortering CRETONND:t~
.
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Alle

Verzekeringen
KLAAS SMIT
+++++ ++++

' DENKT U erom dat w.:j voor voorjaarswerktuigen
we6r als steeds
de beste
merken vertegenwoo.rd:ï..gen tegen zeer
_ gunat i.ge prijzen:
Ook voor klein
ge, r-eed.s chs p steeds het beste voorradif;.
NIC. GRA.F·TDIJK

1

11/loderne Ziekenhuiskosten
en Sanatorium Verzekering,
Verpleegkosten7
Operatiekosten,
Bijkomende kosten,
Ziekenvervoer
en Ambulante öpeciaö
NIEUv1BCû1
listische
Hulp.
1
VERBOUW
Levens- en Pensioenverzekering,
~
W.A. verzekering
(Part.
on 3·,Jc.ri~fs-).
e
DIVERSE REP.ARAT:TI:S
Ziekteen Ongeva.l.Lcrrver-z eker-Lng .
J.h.N BEULING
-------üE ZIJN ER?!!!
OOK VOOR DE P.b.ASDrtGEN
De nieuwe 1954 ZEPHIER en PEERAlle
gewenste bé111ketartikelen.
LESS rijwielen.
SPORTRIJWIELEN in diverse
uitvoeringen
en kleuren.
Speciale
PilSTA.ii.RTEN, GEBJJ{JES
TOURRIJWL:!:LENvanaf
f 132,50.
en PJ~~SBROOD.
B~ ied~r rtjwiel een vo~ledig
garantiebeWJ.JS volgens bepalingen
C.B.R.
Vraag eens een geÏllustreerde
prijscourant
of kom eens ktjken btj de
~ent:
P. BIZRHAALDER
TE KOOP: Een goed onderhouden
ROEISCHUIT
JE.
.__
...;_C ._·1Vonder ~-

Vanaf heden
onder

no.

telefonisch

3 l ';,

:,,

aangeRloten!1
•

J.

D. van HILTEN
------------_ Ä. 63, BERKHOUT
Magne e tir-ijvri.e Len in diverse
modellen,
kleuren
en p~tjzen. Ook Gomo, Locomotief enz.
JfIC..•... .G-BAFTDIJK
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DORPSKRANT BERKHOUT
RED.:

K. Leeu\7 Hzn ,
M.evr. Nierop--Houtlooser,
RED.COMM. Ds6 L.Doorn, D. Langere1,ss,
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TECHN.VËRZ.:
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. 0choemaker,F.Peetoom,J.Smi~.
Aè.rürüstratiekant.
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Jaar gang I no. 5

Berkhout, 1 Mei 1954.
BEVRIJDING .

Een cel is maa~ twee meter lang
En nauw twee meter breed1
Wel kleiner nog is het stuk grond
Dat ik nog niet weet,
Maar waar ik naamloos rusten zal
Mijn makke.r s bovendien 9
Wtj waren achttien in getal
Geen zal de avond zien .
· In de nacht voor hij wer d gefusilleerd schreef Jan Campert het
gedicht "De achttien doden", waarvan het bovenstaande het eerste
couplet vormt. Een cel. Een naamloos graf. De zekerheid de volgende avond niet meer te zullen beleven.
Het noemen van deze dingen verplaatst ons naar de jaren 1940 1945. Voor duizenden Nederlanders was dat alles rauwe realiteit .
Voor de vele gefusilleerden. Voor de 114.000 vermoorde joodse Nederlanders. Jan Campert dichtte over 18 van hen:
Wij waren achttien in getal
Geen zal de avond zien .
Wij hebben wel de volgende avond gezien. Ja1 zelfs hebben we meegemaakt de morgen der bevrijding. En nu leven we 9 jaar later.
We maken ons druk over belangrtjke dingen soms, maar veel meor
over onbelangrtjke. Als het meest normale aanvaarden we, dat we
keus hebben tussen vele merken en kwaliteiten, onverschillig of
het betreft schoenen of auto's. WD hebben ons weer stevig verschanst in onze standjes en groepjes. De cellen z.ijn weer gereserveerd voor hen, die er horen. Een naamloos graf is voor de a'l Ler-armste. Voor de volgende avond staat een vergadering genoteerd .
Dat alles is het normale leven1 dat na de bevrtjding langzaam
weer op gang kwam. Het leven, dat met alle fouten en onvolkomen-heden verschilt vo..n het leven onder de dictatuur, zoals de dag
verschilt van de nacht, alleen omdat het in vrtjheid geleefd kan
worden.

-".-.
----

---.--

~aat ons op de avond van de 4e Mei die allen
gedenken9 die voor hun leven, hun strtjd en hun
sterven ons die vrtjheid in handen gaven als een
niet genoeg te waarderen geschenk.

::.

-·=s:,...

-.-E-==-

Op· de gekalkte muren van hun cel

=~

Penseeldèn ztj met bloed hun testament.
Gtj ztjt de executeurs! Beseft gtj 't wel
Als gtj hun kinderbltje heengaan schendt?

'::'.

(A.de D.)

-----------------===========--------. -----------

---- [

i St · JORIS VERSLAAT HET DORPSNIEUWS
Y:MJ ;Q~ ~;Q!Q~~~~~

: VERDIENSTELIJK
--~------------------------------WERK van een
J

groepje
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Dames.
c
ADVERTENTIES EN COPIE voor de 2ls e .
De Dameskrans van de Ned. Herv.r~ ê
Mei in te zenden.
.
i Kerk heeft weer een prachtig sta~
:>
NOG EENS berkebomen9 maar nu uit
ltje van gemeenschapszin ~etoon~.
~
Nyssa, U.S.A.
.
: Een zeer grote collectie b~eiwerk,
van onze oud-plaatsge~ote, MeJ · . j borduurwerk en andere prachtige
==
A. Laan-Visser hebben WlJ een ha=:::te- !handwerken-verhuisden door middel
!
ltjke brief ontvangen, waarvan w~ U ivan eon verloting naar nieuwe eige~ :
een gedeelte niet w~ll~n onthouden. inaars9 met het resultaat dat or
~
Dat "t Ber-keb l aad.j e in Berkhout
I f 825,-- te verdelen was. Hiervnn 1§
over het algemeen gra:3-g gelezen
! kr ecg de Ned.Herv.Kerk f 275,--;-;
:=.
wordt,1was on~ wel be~end, dat h~t JNed.Herv.Diaconie j 275,~, Gezins~
zelfs in Amerika.gretig aft~e~ vindtiverzorging J 100,--, Gezinsverple~
kunt U op:r:iaken uit. het_geen L}-ie ons i ging f 100, -- en de Kl~uterschool
:
schreef u~t haar.nieuwe vadefrland.
!J 75,--. Dankbare besuuren maar een ê
"Oo~ in Amerika Berkhout
.
j nog dankbaardere groep Dames, want
·2
Toen ik een van d~ Berkebl~a~Jes
Jhet is alt~d nog beter te geven don §
had ontvangen, zag ik een aardig
j te ontvangen.
:
stukje staan over berkebomen, wat
i
,
.
..
§
ik met veel aandacht gelezen heb.
jDE HE~ DIRK SOM was minder bl~, i..P.- ~
Want het toeval wil dat .naast ons
iw~t die geraB1:te met paard en~-~
huis ook een ber-keboomp j e staat,
! wielde kar te water, de boel stu.,.'-'"'n -~
wat wtj erg aardig vinden. Al~ je zo-!het paard dood. Het.~as notabene nog§
voel m~len van Berkhout vervTIJderd . :wel ~en paard dat h~ ?P proef h~~t
~
bont is het ontzettend leuk, als Jej en hierdoor op de vr~bank terec
do d;ur uitstapt en je ziet een boom] kwam.
.S
staan op het erf, waar je ~igen ge- !HET JEUGDTONEEL van de Gong gaf een ,;
boorteplaats naar genoemd is.
i prima vertolking van 11Tot wederë_
Al zit je nog zo ver,Borkhout en !dienst be.reid" De Gong heeft deze
~
Borkeblaadj e zijn naast de deur . • • •
j wàrrt e.r welluidende k Lanken laten ho- §
Het gaat ons hier goed7 we hebben !ren. Een pluim op de hoed van Karol ,S
oen mooi huis en een keuken naar de 1Laverman.
~
Gis en des tijds
i OOK DE MIDDENSTAND is actief, een
i
Jan Swagerman wens ik no? veel
I belangrijk onderwerJ? van de ~aatste §
succes met z'n gouden medailles1 ga :ttjd is wel de credietbeperking.
;
zo door!
.
Niet meèr poffa:n, anders sta<:1-t de
.:
Wtj hopen dat op de eerste Jaar!zwarte l~st als stok achter de deur.~
gong van de krant er nog ze~r velen !Ook geen lange credieten mee~, de
§
zullen volqen, en laat groeien ~a~ jhoge prtjzen van al het materia01.
E
BorkeblaadJe. Verder alle verenigin-inoodzaken tot een vlotte betaling
gon de harteltjke groeten. A. LaQn.
jvan het gekochte.
'§
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öchoe.éL8.km: gaat ons dorp
en d~ermee onze O.L. School weer
verlaten7 htj wordt schoolhoofd te
Vorchten (gem. Heerde)Gelderland.
Onze harteltjke gelukwensen met deze
promotie.
D.S OUDERAVOND van onze school was
ook weer druk bezochti wel een bewtjs·dat de ouders belangstellen in
de opvoeding van de jeugd op school
Het is vroeger wel eens anders gewe es t ,
EEN PRACHTIGE Nutsavond met de Rott
Lloyd als gast. Deze gast was een
vlot verteller en vertoonde kleur
films over de scheepvaart9 "De Willem
Ruys" en het eiland Bali.
"
. 1
btol je voor9 dat we eens zon .
pleziertochtje mee konden maken!
m PLJV"TSGENOOT P. Groot 9 die er
- verscheidene jaren btj do Kon.
Marine heeft opzitten9 slaagde kort
geleden voor het examen van Sergeant-machinist.
DE T.B.C.-collecte7 uitgaande van
hot N.V.V. heeft opgebracht de
somma van j 131107.
1,_tl.i_tl.ibl'i''J<.

-:J

o~iE oude postb6de Machielse was op
24 · April 50 jaar getrouwd. Van deze
50 jaren heeft hij er heel wat in
dienst van de P.T.T. doorgebracht.
De stapel brieven en andere poststukken7 die htj in do loop van deze
jaren heeft bezorgd9 is wel heel
groot! De redactie van dit blad
wenst hem en zijn vrouw nog geluk
met deze dag en nog vele goede jaren.
DE TONEELVERENIGING 11D. h. V. -v .n. V."
sloot het uitvoeringsseizoen af met
het stuk "De Woekeraarster11•
Het zit deze vereniging niet erg
mee9 er is een tekort aan goede
krachten! Ze doet erg haar best en
verdient daarvoor onze steun on me-dewerking.
DE VERKIEZING voor de Provinciale
Staten is weer achter de rug en e:c
is rustig gestemd; de uitslag was
als volgt: P.v.d.A. 583, K.V.P. 962?
C.P.N. 201 A.R. 26, V.V.D. 17li
C.H.U. 139 K.N.P. 4 en S.G.P. 4.
De cijfers verschill.en maar z o e r
weinig met die van de vorige verkie· ing'en.
En. nu maar vteei: afwachten!

::

------

E

BELANGRIJKE
MEDEDELING
.
I
Nu t Berkeblaadj e reeds enige tijd bij U aan huis is go1:rc.cht, en wij
g 3constateord hebben .dat onze dorpskrant levensvatbaarheid heeft 9 richt an wij ons thans tot b met een verzoek om financiële bijdrage.
Btj de oprichting is er vanuit gegaan1 donateurs te bezitten. Dat U
daar tot op heden nog weinig van vernomen heeft9 ligt i~ het foit9 dat
de redactie-commissie een voorzichtige aard heeft. Het was allemaal
nieuw ·en mon mocht eens niet zo enthousiast zijn voor :~et "bor-e Lj.ng sko " .
Echter 9 nu we L voldoende is gebleken 9 d8.t er allorvv-egon gonoeg beangstolling voor de dorpskrant bestaat 9 om op dozo wijzo voort te gaan 1
on hot na verloop van tijd zelfs voor velen onmisbaar zal b Lijken , hebben
;rn gemeend thans do mogelijkheid tot vrijwillige bijdrage -t e moeten opens t e l Len .
Regelmatig komen wij nu eenmaal per maand uit 9 maar vele mensen en
vooral de verenigingen zouden graag 14-daagse verschtjning willen zien .
Dit nu , h ang't af van de bereidwilligheid en medewerking van U allen. Hieronder geven wij U de gelegenheid; wij vvillen U beleefd verzoeken hiervan
gebruik te maken. Het is een klciine moei te 9 een paar minuten van Uw d2.gelijkse beslommeringen. Ons zou het vele avonden kosten om U allen een
bezoek te brengen .
Met het bepalen van Uw bijdrage 9 verzoeken wij U reeds rekening te willen houden met een 14-daagse verschtjning, aangezien het hiervan grotendeels zal af'h angen , of dit in de toekomst 'v sr-wez e Lijkf kan worden.
-------------------------thierlangs-aftnippenr-------------------------u kunt dit strookje mét Uw bijdrage in !
NAAM :
oe:1 gesloten enveloppe bezorgen bij:
!
ADRES:. .
. . .
.
F .Pe e t oom , A.62
voor het Oosteinde !
als jaarlijkse bijd:t;'age f
.
J.D. Bmit9 A.217
- Westeinde t't BERK
EB LAAD
JE
Mevr. Nierop 9 D. 65 Bobeldijk. i'
DORPSRRAilfT BERKHOUT
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De bollen staan weer rtjk te bloeien §
In al haar kleuren.:p.r acht.
:
,._
Men ziet overal in de velde
Een reeks van tulpen scherp en zacht.~
~
Jongens en Meisjes,
Velen ztjn weer enthousiast,
e
/j
Deze maand vinden julOm de bollen te bezoeken
lie een invulraadsel. Je
Per auto, fiets of op de brom,
:::::
zoekt voor wat links staat één
woord, dat je op de stippen rechts
Ze komen uit alle hoeken.
schrtjft. Op elke stip komt één let-;
S
ter, zie maar naar het voorbeeld.
· 's Avonds gaat een elk weer huiswaarts
Ë
Als je het goed doet, komt in de
Met
vreugde
in
het
hart,
J:u.Qkjes van boven naar beneden een
s:
ander woord voor Mei te staan. Dat
Prtjken met de kleurige bloemen
woord schrtjf je op een briefkaart
Van de grote bloemenschat.
.~
en die stuur je naar Oom Ton (vóór
8 Mei) A.217, Berkhout. Onder de
-0-0-0goede oplossingen verloten we weer
~
een leuke prijs. Veel succes! ·
-..
~
1. Een vis
2. Jongensnaam
"Ned.Herv.Dameskrans"
:z
,:
3. Plaats dicht btj ons
Woensdag, 21 April kwamen
4. Deel van het jaar
!;
wij bij elkander in ons club5. Zwarte vogel
;:::,
lokaaltj e om het nieuw aan::.
_,,..
6~ Een vrucht
•
•
gekochte materiaal uit te
7. Hoort btj St.Joris
reiken9 om zo weer een begin
:
8 .. Berkeblaadje
te maken voor de volgende
="::.
9, Meisjesnaam
tentoonstelling.
10. 't Ligt op je bed
Het batig saldo en de toe!::
wijzingen daarvan aan diverse
Wie wordt deze keer d'e winnaar?
instellingen van onze tentoonstel~..
De vorige keer was het Gerard Sas;
ling zijn elders in dit blad opgedie had de mooiste tekening. Gefe- . nomen. Daar Mevr. Schoemaker ons~
~
liciteerd, Gerard! Hij heeft een
; dorp gaat verlaten werd Mevr. T. V
~
schetsboek en een koker kleurpotlo- ! Sas-La.ngereis in haar plaats be~
§
den gewonnen. Stuur deze keer alle- ; noemd. Nieuwe leden kunnen zich
~
maal
je
oplossing
in1
f voorlopifuialéén aan~elden,
wegens
~
_____________________________________
.g.Q};),;r_gt_.§.
:g,laatsruimte.
.
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KERKDIENSTEN
2 Mei
9 Mei
16 Mei
23 Mei

10 uur
.10 uur
10 uur
19 uur

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

Doorn
Doorn
Doorn
Doorn

KALENDER
3 en 6 Mei Zitting P.B.H. De Ridder
8 en 9 Mei Tulpententoonst.,,
,,
17, 18 en 19 Mei Doorlichting
,,
23 en 21 Mei Kermis
,,
,,
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ALS n11INDl1UM-BIJDRAGE IS f

'

r, 25·

GESTELD

.

WORDT DONATEUR VAN 't BERKEBLAADJE,DORPSKRANT BERKHOUT,
U STEUNT •J:EVEN S DE VERENIGINGEN.
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u:.r.. 0 j èlêU' rraar- 6.E:J .Ll.. v • R. 0.
scucu o 9
.
daarna
00n
gezamenlijke
koffietafel
11Centraal
1'.
Ge.nootschap 9 afd-Berkhout
en 's middags een rondvaart
over de
Eind Maart kwam het bestuur
van
i Loosdrechtse
plassen .
de afd. Berkhout van het Centraal
i Voor de tDd van veTtrek ontvangt
Genootschap
voor Kinderherstellings-i
U allen nog persoonlijk
bericht.
oorden en Gezondheidskolonies
in
i Tot 3 Juni dus en vergeet vooral
vergadering.
bijsen , Uit de notulen
i niet Uw goed humeur en mooi weer
bleek, dat het vorige jaar vier
! mee te brengen9 dan zal ons reisje
kinderen
met goed resultaat
zes we- ! zeker slagen.
·
ken in een koloniehuis
do or-br-acht.en, ! "O
.
B b--1-d-.ïk"
_
·
_
· aan zee :
ranJ
ever . o e lJ.1
twee
in
een bos st.r-eek , twee
p
Ook nu zijn door de schoolarts
!
rogramma 30 " 1tP~i • .
.
1
weer vijf kinderen
voor uitzending
He~ programma Ioo.1 30 April a · s ·
aangewezen,
die 13 Mei <naar kolonie-!
~ui~~ als vo Lgt : . , .
.
. ..
huis "Zwar cendijk" te Egmond aan Zee i s Middags 9 1 uur kinderspele~
:1:n
rtrekken.
vVï h
d t ook zij
: school verband o .1. v. l_let onder WlJvde
t kJ_· open, da
met
: zend personeel
o Terrein
van de Hoor
~urvan s er er9 gezon er en
: J K' t
k
dikke wangen terug mogen keren!
: ,·
is edma
.
f'ó "D
0 uur in ca '"'
. 1
1
.·
d
h 8 t : s 11.von s 9 7er
• 3.
e
H ?ewe
zee,!'. ~e- en l:1 ons
orp,.,
: Vriendschap"
komt het Bobeldijker
1:i:i.poie
z egcnr· ijke werk van het C. u.
· C b -· t ge ze 1 se h a p met d e Co.ab cc
'Oret ;._
1 door mu- R a are "H'
'-"veunen
9
liep
het
ledcnta
we
we
er-"
·
·
·
t
r-r
. evue
. ier z1·J·n
"
.
t a t ies.
enigszins
_erug. z.e~r gaarne
·M 8t h 8. toog
op de lengte van het
zou he~ bestuur
dit weer zien aan.
.
~~
· u - programma,.
wordt
de medewerking
Vu ..ü
gevu ld d oor h e t t oe t re d en van nie
,
_ ..
"'
d
·
nk t
t 0
t U
het publiek
gevraagd
om op t ijd acnwe 1 e en. B inne
or
on vang
.
·~ t
· .;
G 1 t b ~
k·
hierover
een folder.
wez i g e z ijn . een p aa s espre ing.
11C0Öp.
Boerenleenbank
Berkhout
2"
''V. AOR .A. afd. Berkhout"
30_AQril_g~sloten.
V.A.R.A. Zomerfeest op 30 Mei '54 Koninginnedag is de Bru}k, in navolm.m.v. De Ramblers,
De Jo~ge Fliere
ging van alle andere instellingen
fluiters,
De Kilima-Hawaiians9 Het
gesloten.
Daar dit juist
op Vrijdag
Maj~co Trio9 De Drie Jacksons,
Bert
is,
deze
we
ek
dus
ook
geen
avondRobbe, Olga Lowina en Adrie van
zitting.
Oorschot.
Reisdeviezen.
Spreker~
Mr. J.L .. W. Burger.
De-bepalingen
t.a.v.
de reisdevieToegangsprijs
j 1,-bel.
inbegr.
zen
zijn
weer
verruimd,
ook nu zulOpgave voor deelname tot uiterlijk
len
wij
weer
alle
gevvenste
vreemde
15 Mei a.so voor Berkhout: V.Blokmuntsoorten
of
roischèquos
voor za1~er, P,Schuitemeker
en J,Tensen.
kenen
vo.cantiereizen
kunnen
ver,bor Bobeldijk;
A,v.d.Veen
en G,Lanstrekken.
Tijdig aanvragen
verdient
genbergo
---'
de voorkeur·, maar ook op korte ter"Plattelandsvrouwen"
mijn is aan ·eventuele
behoeften
te
Zijn er nog Dames, die zich om de
voldoen,
terwijl in het zomerseizoen
een of andere reden nie't-,hebben
op- weer voorraad
vo.n de meest gengbare
gegeven voor het Zomerreisje
op
deviezen
zal worden aangehouden.
Donderdag9 3 Juni a.s.?
Dit kan nog
Een verrassing
voor de lOOOste
_§,pao.rder.!...
••••.
tot uiterlijk
10 Mei bij één der bestuursleden.
De vorige
maand deelden wij mede9dat
Er hebben zich al ongeveer vijftig
het aor1tal nieuwe spao.rders
dit jaéll'
Dames opgegeven,
waarvan enkelen
bele.ngrijk vms. Ook in il.pril werden
nog niet hebben afgerekend;
denkt U weer verschillende
nieuwe rekeningen
hier nog even aan? Ook dit kunt U
geo~end9 zodat inderdaad
bij een
doen bij de bestuursleden.
Het is
zelfde
voortgb.ng de lOOOste spearvoor U en voor ons gemakkelijker
als
dor binnenkort
zou kunnen wor-drn inalles
vóór die tijd is afgewikkeld.
geschreven.
Het Bestuur nam reeds
De kosten voor het .reisje
bedragen,
het besluit
om deze lOOOste spaaralles
inbegrepen
j 8,-- per pers.
der een passende
verrassing
a2n to
Zoals U wel bekend is, gaan vrn
bieden.bij
het bereiken
van deze
mijlpaal.
,L.i.,.,
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BBZOEKT op 23 en 24 MEI

~.

!

ZONDL.G,
. IvI O -;-,,

DE KERMIS in café

. ~

1

,~

9 MEI

1 :
1

,., D E

J.:.J

DE RIDDER St.

11

JORIS11

I Muziek

·ftJ1/ilfiL~1f/i}\~:~::ft:::'
.:~}%?_:~f:If!?!}HFF.
--, ...Aän~~ng Zondag 2 uur.

L.LLES MET ZORG BEREID

Gelegenheid
tot kolven!!
.
lMaandag eerste
deuntje!!
I
li.anvang 10 uur! !
Gelegenheid
tot kol ven en
. ·
biljarten!!

Nu.;;

t t,::
r_.t:·

] ~
~

~-

!

.

Welk meisje
week, liefst

·+
+

~

!~

j

helpt
ons 1 dag per
op Vrijdag.

-

Uw adres

L__ . ·---··--·--·------

I

---~------··

Mei 1:ebben wij over bloeiende
knolbegonia's.
C. KLay , A.189

en Lnr Lch t e.n

van Uw bo ekhoudáng .

!

I

Verzorging

j Tel. _293

van Uw aangifte
.

. __ A.21~

Berkh_~I

·- --------
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voor:
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.:jSii).t-ric1..ie1:e z,uJ.."Jes.1.1.e S:O..
'Bn..
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tel.
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·
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}iut3:i c t~'o-y'\J ~ eó.;;~.o o.uc ten

'·

v

e

Il

j

263.

1

LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN
· .
LANDBOUWWERKTUIGEN
.
Is Uw materiaal
in órde? . Tel.

!
1

•

•

_,.__

l

p.

L

KLOK9 BERKI-IOUT,

253 J ~
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Reparatie.
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de Stichting

.i940

- 1945
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D, ,Langere is'
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Bijhouden,controlereri.

1
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---.l---------------·--·-··------·-------···-------····- ....
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i Eind

_
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°Ä.ang~·boden-t-eakho-üt'ën--;astobb-e,--·--grote maat bij P. Klok, A. 110
rNë-t-·më"Is3-~--"g"e":;.-;·äagd~--ZeÏfst'änèfig·-·,
I kunnende werken. 1 a 2 dagen per
I week. Bij E. Meurs , A. 247' Bérkhout.
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1

_ Wie wil twee paar l'.':aFzen rµilen
te-!
gen 1 paar .no . 34? W1J hebben maten
1
rio, 28 en 29. J. Reuvekamp , A 129
i

1

•

I

G.KOMMER

.: . ---·---...1
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r~ ~
.1.

•

en Motorrijwielen
W ."A e- en All Ri~ks
. 1 ;
,fJ eAv e ns e nkPe ~si o en verzeker in~ .
,: e e verze erJ.ng
j :
(P arct; .i· cu 1 ie
· r en B.e dr iif
lJ s ) ·1 :.
Ziekte.- en Ongevallenverz,
'! :.:
Zieke~ui~ko?ten
en:
Sana1;oriumverpleging.
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JL.N BEULING
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Vefi:~r~~;n

!

252

llrr~1

.:

met-lAlle

•

Tel.

door
D. van Hil ten
319

1

Dl1.HLIA 'S en PERKPLlî.NT:SN
Tel. 338
p. S~hmidt en Zoon.!
L.·-··-"·-·----~--- -··--·----·-·-·--·-----·-""-·--·..:_ ,. ·-··"'·---·,:_____1
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1
• ,NIEUWBOUW
11
• VERBOUW
1
1
DIVERSE REPARL.TIES
!
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Ü!\~~n t~~ be~lanten

1

··

1

I
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Tracteer
dus Moeder op
taart,
gebak of speè'iaal
.. ·Moederdag-brood!
Ook onze heerltjke
Allerhande
in speciale
Moederdagzakken een tract~tie!
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"De vVitte Kraaien"

De Band· met de meeste
attracties
voor jong e~1 oud,
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Nu het vee buiten is, het land en de tuin onze aandacht opeisen,
en we op de kalender kunnen lezeni dat de zomer nu spoedig begint1
nu merken we minder van onze verenigingen dan in het afgelopen halfjaar.
Dat wil niet zeggen, dat de besturen en de werkende leden rust
nemen; voor dezen betekent het zomerseizoen toch ook, behalve wat
kalmere tijd, vo or-ber-c i.den op de volgende winter! Voor deze mensen
is het noodzakelijk geworden, een zak-agenda bij te houden, om te
kunnen overzien, wat er allemaal in verenigingsverband gedaan moet
worden. Onder hen hoor je vaak de ve r-zuch't Lng c 11Wat is er weer veel
te doen11 en ook, dat er.te v0el is. Maai' ook onder de "consumenten11
van wat de verenigingen bieden ztjn er die ttjd te kort komen om alles bij te houden.
·
Laat ons het gemeenschapsleven op het dorp met een vruchtboom
vergelijken. De verenigingen ztjn de takken aan deze boom, hun uit~
voeringen9 lezingen enz., de bloesem. Veel bloesem duidt steeds op
een gezond levende boom. Maar fruittelers weten, dat een boom ook
te zwaar kan bloeien, de bloesem kan dan niet voldoende vrucht zetten, het geheel lijdt schade door de overvloed. De kweker zal gaan
dunnen, zodat wat overblijft de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Zo kan het ook in het club-leven zijn: door te grote bloei kan
de vrucht van veol gesloof, gedraaf en geploeter te schraal zijn (een
onvoldoende bezette zaal, teleurstellende medewerking). Tenslotte
zou kunnen blijken, dat ook het gezinsleven scha~e lijdt door uithuizigheid van de gezinsleden.
Als het zover komt, schiet het verenigingsleven haar doel voor-·
bij. In zoverre nu inderdaad in ons Berkhout de boom der dorpsgemeenschap te weelderig bloeit, is het de dure plicht en de moeilijke t.aak
der verenigingen en instellingen? zichzèlf de nodige beperking op te
leggen, door binnen de "perken" te blijven. Dat is geen _geringe opdracht, maar daarom des te boeiender. Dat onderling overleg noodzakel~k is, ltjkt zo duideltjk, dat niemand deze weg voorbij kan zien .
Dorpsgenoten, het is nog ttjd, er is nog gelegenheid, te zorgen
voor de oogst van 1954-'55, en echte agrariers kennen de waarde en
betekenis van vóór-zorg voor het oogsteL,
.

V Ju""'î DE. 'REDACTIETAFEL
OP ONS VERZOEK om financiële brjdrage voor onze Dorpskrant hadden al
spoedig een aantal mensen zich als
donat·aur opgegeven.
Het is ons ·niet afgevallen1 maar
we zijn er ook nog lang niet. Wij weten wel dat: zoiets licht vergeten
wordt , · daarom geven wij U in dit
nummer nogmaals de gelegenheid; wrj
hopen dat U: het serieus wilt behandelen.
INGEKOMEN STUKKEN moeten voorzien
zrjn van naam en adres1 willen zrj
voor plaatsing in aanmerking komen.
· ZOALS BEKEND moet alle copie voor
het volgende nummer ingeleverd worden vóór.de 21 ste van de maand brj
de administratie.
Red.
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'DANKBETUIGING
Veer de vele blrjken van belang-stelling, welke wrj ontvingen ter
gelegenheid van ons 40-jarig huwelrjk betuigen wrj aan allen onze
hartelijke dank.
P. Bier haal der,
A. Bierhaalder-Leegwater.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
ONDERTROUWD
Wiebren vVuring
en
Gerda Klok
Huwelrjksvoltrekking 10 Juni a.s. tE
Berkhout n.m. 2 uur.
Sneek 1 le Woudstraat 25
Berkhout1 A.110
24 Mei 1954-.
Receptie te Berkhout, A.110, Zondag 6 Juni van 3 - 5 uur.
Toekomstig adres: Sneek, 3e Woudstraat 47.
o-o-o-o-6.-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
St.JORIS.VERSLAAT HET DORPSGEBEUREN

,________

-----------------------------------

DE KERMIS weer achter de rug. In
tegenstelling met andere jaren is
er dit jaar maar twee dagen kermis
gehouden en ook de datum is verschoven.
Er is toch wel veel veranderd in

het dorpsgebeuren wat de kermis betreft. Een halve eeuw geleden was
de kermis inderdaad een gebeurtenis van betekenis, maar d~ communicatiemiddelen hebben het vermaak
en de ontspanning, die vroeger de
kermis toch wel bood, verlegd naar
andere terreinen. Aµ.to, bus, motor
en bromfiets brengen de mens in
korte spanne trjds daar, waar hrj
wil zrjn en ook de sport met haar
vele facetten, zrjn aan de verandering van de kermis niet vreemd.
Uit mrjrt kinderjaren herinner ik mrj
de vele rrjtuigen, die vrrjwel overal de gasten b~achten; talrrjke jongelui van elders kwamen logeren en
er werd kermis gehouden van jewelste. 't Is alles voorbrj en ik voorzie de trjd, dat de kermis zrjn eige
dood zal beleven. Er is ander ver
.maak en ontspànning voor in de
plaats gekomen; denk maar aan de
vacanties. Groot is reeds het aantal dorpelingen, di,e per touringcar het buitenland b ez oek en ; Wie
zou hier vroeger aan denken?
Maar om op deze kermis terug te
komen, er is toch weer van genoten,
de jeugd in de· zweefmolen of op de
kinderfiets, al naar gelang van
leeftijd, de jongelui in de dan,szaal en de ouderen in &e kolfbaan
of onder het gehoor van een vrolrjk
muziekje.
Laat wat mij aangaat 1 dit toch nog
velo jaren zo blrjven.
DE DORPSWEG krrjgt eon goede bourt9 ~
en 't was weer nodig9 want er kwamen weer een massa kuilen in de
weg. Denk maar eens aan de passerende auto's brj nat weer; het vuile water sloeg brj de ramen op.
REGEN is er gelukkig ook weer wat
gevallen en 1t was hoog nodig. Wat
zagen we de afgelopen week veel
regeninstallaties in werking! Maar
er gaat niets· boven een natuurltjke
regen.
De boeren on bouwers goed te sproken!
. HEEFT U de tentoonstelling Vllil afgesneden tulpen in de Ridder nog
bezocht? Neen9 hoor ik U al zeggen,
want ik wist hot niet!
. Dit was het antwoord, welk ik .talrrjko malen kreeg op bovengenoemde
vraag!
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't Was ande r s d,3 moeite waurd , zel~ den hebben zovele schitterende kleu~ ren de Ridder gesierd en een sorti2 ment van 300 soorten tulpen biedt
~ inderdaad een geweldige kleurscha: kering.
= Prachtig werk van onze kwekers9 ze
ê hebben een applausje verdiend.
S Eén goede raad: voor het volgende
§ jaar een flinke advertentie in de
ê plaatseltjke bladen.

doodse stilte de kranslegging bij
het monument meegemaakt.
In de Ned" Herv. Kerk waren het
Ds. Doorn en Mevr. Schoemaker, die
het woord voerden, terwijl 1'Volhardingn zorgde voor een passende muzikale omltjsting.
Volgend jaar zal het 10 jaar geleden z.ijn , dat wij allen in de bevrijdingsroes leefden; laten wij in
1955 op overtuigende wtjze en dan
met z'n allen dit feit gedenken en
een herdenkingsavq,nd houden9 die
een krachtig néén'laat horen op de
vraag:11Is U het vergeten?11
HET ORANJEFEEST is opgewekt gevierd9 de kinderfeesten werden verzorgd door de Bobeldtjkers9 het avondfeest ook door de Berkhouters
onder leiding van de voorzitter
C.N. Laan Dzn. De plaatseltjke verenigingen zorgen voor het menu.
Een ding moet ons even van 't hart~·
er wordt veel te weinig gevlagd9
hetzelfde geldt ook voor de herdenkingsavond. Laten we het een vol, gende keer beter doen!

~ DE VEENHOOP heeft haar uitstekende
naam weer gehandhaafd in 1953. Er is
~ voor meer dan 13 millioen verzekerd
: en er zijn practisch geen branden ge§ weest. De brandbeveiligingsmiddelen
: hebben weer zeer nuttig werk gedaan
• en de penningmeester V. Nobel was
: uiterst voldaan over het afgelopen
=
En dan te weten 7 dat eenvou~~ u-..,....ge mensen deze prachtige verzeke~ ring hebben gesticht.
~ DE DODENHERDENKING is een zeer in~ drukwekkende gebeurtenis geweest en
ê aen talr~k publiek heeft onder
~
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De zomer strooit haar bloemkens7
Weer over veld en wegen,
Een zachte zoelo zuidenwind,
Of soms een enkele regen,
De vogeltjes zingen lustig hun lied1
En zwiepen van tak op tak,
Zwermen door het luchtruim heen9
Of koesteren zich op't dak,
Alles staat nu volop weor in blooi,
Met bloesems rijk in tooi9
Je zegt1 waar men zich bevindt 1
Holl811d9 wat ztjt ge toch mooi.

Als U het de vorige maand nog
I
niet hebt Lngevu'l d , doet U het
I
dan nu. U wordt dan Donateur van l
7t
Berkeblaadj e; · mogen wij op U
I
1
rokonen?
1-------Het is de bedoe- (hierlangs afknif\
ling dat U het slipje en Uw bijdra-i
ge in een gesloten enveloppe be- 1
zorgt bij:
.
1
F.Peetoom9 A.62 voor het Oosteinde1
J.D.Smit,A.217
- Westeind~
Mevr.Nierop9D.65
Bobe Ldijk .]
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v ~REIHGIN GEN ~N INS'rELLIN~EN·
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"vac arrt i.evr-eugd voor

de stadsjeugda

De~e actie wil in de vacantiemaanden aan de jeugd van de grote
steden
een prettig
verbltjf
van 14
dagen op het platteland
mogeltjk ma, ken.
Dat kan, wanneer U en ik voor 14
dagen zo'n meisje of jongen uit
Rotterdam
willen
opnemen. Het ztjn
kinderen,
die9 hoewel gezond, toch
n~ar medisch oordeel
noodzakeltjk
een tijdje eruit
moeten o:f vanwege
de situatie
t.huis of om eens flink
wa~ frisse
lucht
op te doen. Stellen wtj onze huizen niet
open, dan
moeten deze kinderen
thuis bltjven
t:-m latèn
vve ons de kans ontgaan een
. k.i.nd blij te maken.
· in deze weken na de herdenking
VS.il
de Meidagen van 1940 en 1945
lezen wij vol trots
van de wederopbouw van onze grootste
havenstad.
IvI2 c1r realiseren
wij ons ook dat daar
sL':d 1940 duizenden
kinderen
opcroeien
temidden.v~n
puinvlákten,
b0to:nmoiens en het lawaai van pneurr3.tj_sche hamers en· herstellingen?
Kom , bezorg
enkelen van ·die velen
ae~ p~ar prettige
weken. Opgave aan
De. Do or n , telef.
226.
'Rcisvereniging

•1

Berkhoutn

Er is opnieuw besloten
de'reis
ongeveer Augustus weer·te
laten
dcorgaan.
We hopen weer op een pret
t~s tochtje,
net als voorheen.
îüeuwe leden kunnen zich opgeven
b ij het bestuur,
alwaar ook inlichtin~c~ worden verstrekt:
D. Wateri
A~2-54, J, Vorst,
A • .202 en N.de Hart;
A.102.
~Q_f~mtraB.l
Geno.otschap~ afd. Berkhout·"
DJ afd. Berkhout
van het Centraal
C-'è:r::0otschapvoor Ki:nçlerherstellings
oc~_-denen Gezondheidskolonies
mocht
cc:se maand het mooie :aantàl
van 24
:;.1':i.,,mve leden boeken. · Hartelijk
dank
a s _1 de jongens en mei.s jes van de

hoogste klassen
voor hun medewe.r-.king "dóór het kind, vóór het kind".
Helaas moest de uitzending
van
vtjf kinderen
náar Egmond enige ttjd
worden uitgesteld,
wegens het voorkomen van besmetteltjke
ziekten
in
·onze gemeente.
We hopen, dat de
uitzending
weer spoedig doorgang
kan vinden e
·-·
1'A.N.A.B. -Afd.

Berkhout"

Spaarbanl:

- - ·---

Het aarrt a L spaar-der-s nam ook in de
maand Mei weer meer dan· normaal toe,,
zodat 'de mijlpaal van. 1000 spaarde:
belangrijk
eerder zal worden ber.eikt
dan aanvankelijk
word verwacht.
Welk .
een belangrtjko
plaats
de Boerenleenbanken als spaarbank
innemen blijkt ,
ook uit de. thans definitief
_bekend
geworden djfers· per 31 December '53.
Tegoed per 31 December 1953 b~ de:
E.ijkspostspaarbank
f 1. 373 millioen
.
Btjzondere spaarb.
j 1.334.
Boerenleenbanken
j 1. 833
Rekening~courant
of lopende rek.

- - - - - - - - -
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De penningmeester
van bovengenoemde af'd . maakt· bekend,
dat de
tweede en laatste
zomerinlevering
van het Landbouwvacantiefonds
zal
plaats
v i.nden op·· 28 Juni a~s. De
uitbetaling
vindt plaats
ten puize
van de penningmeester,
en ~owel
voor inlevering
als uitbetaling
is
het tijdstip
19 e .30 uur. De datum van
uitbetaling
zal zijn 2 Augustus 19r
on voor hen die reeds inleverden
hlj de eerste
z omert nl.ever Lng zal de
uitbetaling
op ·14 Juni_ plaats
hebben, .o ok om 19,'30 uur.
·
. Lever Uw oude bonnen in, ,dàar de
geldigheidsduur
reeds op 30 Apr. 1 54
a:fliep.
"CoÖp. - Boerenleenbank-Berkhout
211
.: Zittingsuren:
i Maandag t/m ,Donderdag :2- 5uur
i Vrijdag 9-12, 2- ·5 en 7- guur
i Zaterdag 10-12. 30 in Hotel Pijl
·
Veemarkt , Hoorn "
....................................................................

-

::

;

-

-

-

Bijnä zonder uitzondering
heeft
elk bedrijf s of dit nu boerderij,
trua.nbouw-vof middenstandsqedrijf
is,:
een rekening-co·urant
bij de Boerenleenbank. - Tijdelijt overtollige
be-·
drijfemiddelen
wor don op deze rekening gestort
en leveranciers,
vaklieden,
áankoopvereniging
of belas-
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tingen worden van deze rekening be- ]0ünze Lagere School"
t.aal.d , Vale rekeninghouders bo sch i.k-.'
~· , ·
.
ken hiervoor zelf over een giro! Nieu slechts binne~ ~e ~uren V3n
boekje en verrichten hun betalingen ide schoo~ heerst activite7t van onthuis. Niet gebonden aan bepaalde
:ze leerlingen, oo~ daarbuiten heb~
uren, maar rustig op het moment dat i b~n ze acte de pr e sence gege~en b1J
men zelf kiest. De van de bank ont-:diverse evenemenuon voor de Jeugd.
vangen dag-àfschriften geven boven-:
Nada~ het sc~oolelftal in do Paasdien een volledig overzicht voor de ivacant~o met wisselend succes (2
boekhouding.
/ wed.s br-Ijd.en gewonnen, 2 ver~oren) de
Dat ook de bedrijfsontvangsten
i eer van ~nze school v~r~edigde, werd
steeds meer via de ba.~k lopen is
idoor de Jongens ~n meisJes van de 6e
hiervan een logisch gevolg. Bij de
i klasse_ het pr-ac t i s ch g~deel te van
eigen bank staat voor dit doel re- i het verkeerseX1:1-filon ~n Hoorn afgegelmatig j 3000000 _ j 500.000 op
ilegd. Het schriftelDk gedeelte was
deze bedrtjfsrekeningen, terwtjl btj
ireeds onder het wak~nd oo?,van de
~lle banl(en aangesloten btj de Cen- !postcom~andant, _de Heer Eius, §etrale Bank 7 Utrecht por 31 Dec
houden in de O. L. .School. Na. ar loop
f 248 mi!lioen was gedeponeerdo
!bleek dat 14 v~n de 15 leerlingen
Deviezen.
begeerde diploma hadden behaald.
1het
- - - .. : We zullen hopen, dat hiermee de veiDevi~_zen voo~ reizen ~aar Belgie, i ligheid in het verkeer voor hen en
FrankrDk en Duitsland ZDn thans re- :voor ouderen wordt bevorderdo
gelm~tig beschikbaar, daar van deze · B~ de gehouden wandeltochten op
Belgische-:- en Franse francs, alsme- :5 Mei liepen niet minder dan 72 jonde van ;Duitse Marken"eE:n depot
Jgens en meisjes uit de 4e klasse en
wor-d.t ':1-Dngehouden. T1Jdig overleg
!hoger mee. Allen liepen vlot hun
wordt"in. alle gevallen w~arin dat
110 of 15 kmo uit en kwam.en blij thuis
mogelDk is, echter op PTDS gesteldo :met hun herinneringsmedaille. De
:blaren werden met een bltj gezicht op
"Olympia"
!de koop toe meegenomen!
L.dspirantendag in Berkhout o
• Sinds enige tijd zijn "nu ook weer de
De gymnastiekvero Olympia organi•zwemlessen begonnen. Dat een ieder
seert dit jaar voor de Turnkring de ihet belang hiervan inziet, bltjkt wel
adep.i r-arrt enó.ag , waaraan 400 jeugdi- lu i t het feit dat ruim 70 jongens en,
ge turners zullen deelnemen.
!meisjes deze lessen volgen. Zolang
Zondag 9 20 Juni staat het dorp
do temperatuur van. het v1rater en de
dus in het teken van de jeugd, Zon- :vveersgesteldheid het toelaten wordt
dagmorgen beginnen de wedstrijden en jregelmatig tweemaal per week gezworn\rden enkele massale nummers gere- lmon • In de afgelopen twee jaren is
~teerd,
"s middags begint de demon- !gebleken dat velen in één zomercurstratie met een mars door het dorp, \sus de eerste beginselen te pakken
waarna op het sportterrein een uit- !krijgen, anderen zelfs grote vordevoering plaats vindt.
:ringen maken. In ons waterrtjk landje
De meisjes-keurploeg zal o.a. aan \is do zwemkunst geen luxe!
enkele toest~llen wer-kcn , waarbij
;
Ti' _
-,-,, ---ïï,
f,
vooral het r-a.ngenzwaa.i en weer zal
:VOOR D1 KINDtiREN °, 0 · ~
opvallen.
: Jullie hebb~n Oom ion verrast met
De dag wordt besloten met een bal- t zoveel opl?ssingen van het raadsel
avond in de Ridder St. Joris.
.van de vorige keer. Reuze! Het was
-·--·-----. ----------=.:::-..::.=.. ~---,.------------.Jnatuurlijk0Bloeimaand11• We hebben on~RK
DIENSTEN
.
\der de inzenders weer een prijs ver6 Juni 10 uur Ds.Doorn Bloemendiens~loot
en ditmaal is GEERT KUIPER de
13Jun~ ·19 uur Ds.Doorn
!gelukkige. Gefelicitecrd9 hoor!
20Juni. 19
uur
Ds
.Do or n B d.i
.
: We hebben al weer iets voor J"ullio
lO _uur_D s. D oorn (.Y.e d.a ena.nz
,
.
.
27-J uni _h_.
dooJ3. __ L~ïllaarlig~en
voror _ de vo l gey:.~e _t_e_e3_0_
V oor se rik-apparaten b1J
: 'lekoop g een e ectra-stel met twee
JAN
CON T A C Tjkookplaten voor f 159-Voor net-aansluiting "Philips"
: Te koop gevr-aagd e een gaskachel o
Voor batterij "Wolseley" het beste.
W. Hartog 1 D .128
:
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De onderkleding
voor het Nederlandse
voor Dames en Heren.
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jarenlange
garantie
voor drangbaarheid
en hoedanigheid9
geeft schrifteltjke
garantie
voor jarenlange
gratis
reparatie
•
9
heeft
een onbeperkte
zuigkracht
en verwerkt
het zweet naar buiten9
zorgt dat het lichaam droog en warm blijft.
Geen koude rillingen
meer9
blijft
glad zi tton en kruipt
niet op 9
vervangt
flanol9 hemd en borstrok,
( één stuk) is voldoende 9 hoogst aangenaam
en lichtdragend,
is onverslijtbaar
bij goede wasbehandeling
(geen chloor9 niet boenen)
kan, indien nodig,
gekookt worden en is
krimpvrij.
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Vv'ACH'.l' U VOOR NAMJ....A.K! ELK STUK IS VOORZIEN Vb.N ONS ''RUMA" ETIKET.
ALLEEN VERKOOPVOOR V\IEST-J!'RIESLlJ:m1
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Wij verzorgen
alle soorten
drukwerk, 1 ::zowel in goedkope als in luxe
uit-1
:::
Zojuist
ontvangen
I v?ering. Het ~odell~nb?ek
met een!
een nieuwe collectie
grote verscheidenheid
in alle
soor-1 .
KRONEN 9 HUISKJuiJIERL.AIVIPEN,
. ten kaartjes
ligt. steeds
ter inza-1. =
SLAliPK.b.MERen GANGLAMPEN I g~. • Spoedorders
binnen
zeer korte
9
t ijd klaar.
Advertenties
voor
het ·
ELECTRISCHE SCHEERAPPARATEN
Nieuwsblad voor West-Friesland
kunPhilips
en Remington,
nen bij ons ·worden opgegeven.
·
ELECTRISCHE STRAALKACHELS,CENTRI- 1
K. LEEUW Mzn. 1Berkhout,
A.fril
FUGESTOFZUIGERS9 WASMACHINES 9 THEE- 1-------·-·----·-·-.--------·-·------------~1
LICHTJES en S. TRIJKBO.UTEN
.
.
Alle Verzekeringen
I· .-iZ
KLAi.1.S SMIT

I

l
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geparaffineérde

~an~~r. vers!!
Hygienisch
!!
Smak~lijker!
!
D, van Hil ten
Berkhout

+
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1I1 Berkhout
A. 63rvooR
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Premien
Deskundige Voorlichting
Discrete
Bediening
Belasting
Besparing
16-jarige
ervaring
L.. 88
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U voor Vade-rdag iets
geven?
Een geurige
en fijne sigaar
!
·
is zijn streven!
1
Verkrijgbaar_ in vele ~oorten bij
m ,·
T.eLi.6.2.WED. C , BAKKER BERKHOU 1 e
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K. Le euv Mz:r1.
Mevr. Nierop-·Houtlosoer ~
RED.COMM. Ds. L.Doorn, D. Lange r e i.e, A;.
_. Schoemaker ,F. Peetoom, J. 5miv.
TECHN.VËRZ.:
Ac1L1ir1.istratiekant. Smit"
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Veel is niet erover geschreven. Althans weinig las ik ervan in de kranten. Er was ook voldoende ander nieuws~ de conferentie in Genève9 Indo-China,
Toch was het een zeer belangrijk gebeuren; het feit dat
voorbije weken bij wijze van proef de westeuropese landen verbonden waren door de televisie, Wat zich in Londen afspeelde voor
de televisiecamera was overal gelijktijdig te zien in Frankrijk9
België9 Zwitserland en Nederland, waar maar ·een goed afgesteld
televisietoestel aanwezig was.
Het was een mijlpaal in de geschiedenis van Europa, Nadat
reeds tientallen jaren het geluid over alle grenzen heen zich
een weg heeft ge baand , heeft nu ook het beeld deze. barrières'
doorbroken. Radio en televisie hebben de grenzen overwonnen,
Ik meen nu dat dit alles voor de europese mens een uitdaging inhoudt. Onverschillig of die mens woont in Londen9 ·Parijs
of in een dorp als het onze,
In werkelijkheid wonen we toch nu dichter bij elkander in
Brussel en Oslo9 dan 100 jaar geleden in Amsterdam en Berkhout.
De techniek9 die het straalvliegtuig voortbracht on do radio en de telovisie9 heeft de grenzen als lastige muren reeds
af,gebroken,
Maar hoewel het zo is9 zien we het bevreemdende en beangstigende 9 dat in Europa v e.Lo mensen nog leven als in de tijd van
Napoleon on de trekschuit, De noodzakelijke samenwerking en
éémvording van de volkeren van Europa gaat stroef of komt in
't geheel niet op gang. Het belang van eigen beperkte gemeenschap gaat zo dikwijls boven hot welzijn van allen tezamen.
Totdat meri , te laat ·wellicht 9 ontdekken zal dat men op
deze manier de ondergang van allen wo L eens kon hebben naderbij
gebracht.
Moge de modernste techniek door ons allen b oantwoord worden met eon levensstijl vol ruime blik9 die vorder ziet dan de
grenzen van dorp, provincie of land.
Alleen dan wordt tochniok e0n zegen .
.Anders een vloek.
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:S'EN B3RKEOUT3R

DAlv'lE verloor haar ny-:

lons aan een koeienmaag tijdens
een S
.
sportwedstrtjd in Wognum. We hebben
S•...
niet van nadelige gevolgen bij de
:
herkauwer gehoord; ooggetuigen ver- :
k.l aar-dcn , dat )J.et precies op het
ê
nuttigen van een zoute haring geË
leek 9 de kousen gleden in zeer kor- ê
te ttjd naar binnen. De bewuste dame e
heeft een standje van manlief ge5
.
k regen.
EEN VOLGENDE WAARSCHUWING is speciaal gericht tot speeltuinbezoekende
dame s Ga noo it op een hobbelpaard
zitten9 want het is kortelings gebcur-d , dat een dergelijk instrumcmt
niet meer ophield met hobbelen.
Gelukkig9 dat er sterke mannen in
de buurt waren om aan de heen- en
weerderij. een einde te maken. Ook,,......
deze huismoeder zal het wol noo i.t-.>" ~
.•...
meer doen!
,:;..
DE SCHOOLJEUGD deed het dan.toch
beter9 die haalde ruim 1759-gulden op 9 ten bate van het Rode Kruis.
Bravo9 jongelui!
"VOLHARDING" moest op zoek naar een
nieuwe leider, de Heer van Schoten
zag zich om gezondheidsredenen ge~
noodzaakt te moeten bedanken. De
Eeer Zvman van 'I'wi.sk zal nu de d.i r i-, .....
0-0-'-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-·0··
geerstok gaan zwaaien. Wïj wensen
~
hiorbij de Heer van 3choten volledig DANKBETUIGING
herstel toe.
:=Voor de vele bltjken van belangstel•·
TOT i3LOT nog een seintje aan de vee-§
.l i.ng, welke wij ter gelegenheid van
ons huwelijk mochten ontrvangcn , zeg- houders: Er is weer aangifte gedaan i
van het uitbreken van schapenschu:ç..ft
gen wtj U harteltjK dank.
bij de veehouder C.K. te Bobeldijk.'t, ) :
W. Wuring.
Hot is maar te hopen i dat het bij dit~
G. Würing-Klok.
ene geval b Lijf t , want zulke geintjes S
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ··0-0kosten als regel voel geld.
~
St, JORIS VER3LAAT HBT DORPSGEB:G'UREN.
:EN ff.ST LAATST3 BERICHT vvas wel een
DE FRUITK\VEK3RIJ van Rein Helder
goed tikkeltje betor9 WG bedoelen
staat diverse malen in het brandhet prachtige woer op de turndag
punt van de belangstelling, Buitenvan 20 MGi j.l. + 600 Adspiranten
Land.se excursies bezochten reeds
waren te gast bij-Olympia. Ze hebben
meerdere malen dit modelbedrtjf. De
een turnfesttjn beleefd van de eerlaatste maal was het eon gezelschap
ste rang.
Pr ans en , en ook zij waren vol lof
De afd. "Berkhout II van de ij:• H. B. 0.
ovor hot bedrtjf. Vrtjwel al dezo beverleende waar het nodig was9 hulp
zoekers waren direct en indirect btj
en btjstand9 maar het bleef btj
het fruitbedrtjf betrokken. Door mid- ttkleingrut".
del van een tolk werden deze buitenONS Zm/CR'i\T'á~R blijft buiten de gronla_ndors op de hoogte gebracht van
zen9 naar het schtjnt. Zou het óók
de ontwikkeling en resultaten van
reageren op "nicht erwÜnschtu?
dit aantrekkeltjke vak.
ONS DONAT:.illURdTAL groeit gestadig9
echter we zijn er nog lang niet, Stel
lig ztjn we ervan overtuigd9 dat vele
mensen voldoende interesse hebben en
het belang van onze Dorpskrant ook
inzien9 maar.zich nog niet opgaven9
omdat het zo licht weer vergeten is.
Wilt U ons moeite en koS'ten bespar en , do.e.t U het dan meteen nog.
Voor de laatstè maal geven wij U de .
gelegenheid9 om door middel van .een
slipje Uw naam en adres op te geven.
Wat soms niet voldoende begrepen
is; het is de bedoeling9 dat U het
geldbed,rag in Uw enveloppe insluit!
ADVERTEERDIRS opgelet.
Onze mmvpr-ijs is gewijzigd. Voor contractanten belangrijk voordeel!
Contractprijs tot 150 mm.
· j0907
. .
voor 150 mm. en meer JO 9 06
Advertenties zonder contract
f0908
Vraag en Aanbod f 0,25 per regel.
Familieberichten gratis.
COFIG voor het volgende nummer voor
de 2lste Juli in te zenden,
DE DORPSGENOTEN die zich reeds opt,aven als donateur 9 zeggen wij hierbij
vriendelijk dank voor hun medewerking,
Red,
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PR:S:;KBEURT3N
BES'l1E KINDSRSN.
In het vorige krantje was niet volL~ Juli
Ds. Doorn
19.00 uur
doende ruimte meer voor jullie om
Ds. Doorn
er een verhaaltje van Oom Tön in te 11 Juli
19.00 uur
plaatsen, maar wees tevreden, nu
Ds. Doorn
10.00 uur
18 Juli
kon ook Oom Ton ztjn hart eens opDs. Doorn
haLen , Het bovenstaande is het re10.00 uur
25 Juli
ultaat, een geweldige tekening,
.
· die jullie kleuren moeten. Omdat de ,======------------------------------grote vacant ie deze maand alweer be- ,
DONATEu'RBACTlli.
gint, heeft Oom Ton een echte vac an-]
tietekening gemaakt. Je kan zo aan : Elders in dit blad is nogmaals een
de gezichten van die kinderen z i.on , ! slipje geplaatst, om U de gelegen- dat die de school voor een hele tijd i heid te gevc:J., U als donateur van
verlaten. Nog even geduld, en het
1 't Berkeblaadje
op te geven. De
is echt zover. Doe hier goed je
i actie heeft reeds aardig succes gebost op, dan heb je al vast eon
i had, maar toch ztjn er naar onze mevoorpretje. Kies de kleuren goed,
i ning nog velen, die zich nog niet
en probeer ze eerst ergens anders
: opgaven. Het is nu de allerlaatste
op een stukje papier. Vooral het
l keer, doe het zelf. Het slipje en
kleuren van de gezichten is erg
! het geldbedrag in een enveloppe aan
moeilijk. De mooiste tekening wordt i de volgende adr-e as en e
weer beloond met een prtjs! Nu, aan !Mevr. Nierop, D.65, Bobeldijk .
't werk.
:F. Peetoom, .A62' voor het Oosteinde.
Inzenden vóór 15 Juli
J.D. Bmit~ .t\.217 - Westeinde .
aan Oom Ton,
MTI\fIMUM-bijdrag0 j 1, 25; echter
A.217, Berkhout.
14-daagse verschDning hangt van U af!
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"Spaarbank

Berkhout"

Het Bestuur van de Spaarbank te
Berkhout maakt bekend dat genoemd
Bestuur zitting houdt in uDe Ridder

St. Joris" op Woensdag9 7 Juli 1954
des voormiddags van 10 tot 12 uur.
Verder dageltjks geopend A.128.
Kleuterschool"

11

Het Bestuur der Kleuterschool
maakt bekend, dat opgave voor nieuwe
leerlingen vóór 15 Juli moet plaats
vinden btj de leidster.
Gym11o

1

Ver. Olympia;i
tlke Woensdag wordt er enthousiast
ge-rrerkt onder leiding van de Heer
Korver en de hulpleidster Mej. T.
Langereis9 die onlangs voor haar
leidstersexaJfien is geslaagd.
's Middags begint het beeds met de
kleuters en het eindigt met de Dames
en Heren, ter-wijl de Dame s Senioren
ondertussen een flink partijtje handbal hebben gespeeld.
Onze oefenuren ztjn:
2.15 ~ 3.00 uur Kleuters
3.00 - 4.00 uur Kl. :Meisjes
4.00 - 4.45 uur Kl. Jongens
4.L~5 - 5,45 uur Meisjes Adsp.
6.15 - 7,15 uur Jongens Adsp.
7.15 - 8.15 uur Dames Sen.
8.15 - 9.15 uur Dames
9.15 -10.15 uur Heren
KOMT U OOK EENB i !
t:~3ond voor Staatspensionnerin~"
3ven als voorafgaande jaren, wordt
er weer een reisje voor de ouden van
dagen georganiseerd. 3r worden in
onzé ge.ne cnt.e alreeds intekenlijsten
aangeboden en vlij hopen dat de offervaardigheid we er' zo zal zijn als het
de afgelopen jaren het geval was9
waardoor de oudjes weer een onvergeteltjke dag mogen beleven.
Het ligt in het voornemen om o.a.
de tunnel in Rotterdam te bezichtigen, verdere gegevens worden nog
nader bekend gemaakt.
De oudjes uit de Goorne gaan nu
ook mee, waarover reeds eordor gesproken was.
:Gaten wij hopen, dat op 8 Juli het
z orino t i e de hole a_ag zal schijnen on

dat wtj weer volop zullen genieten.
De oudjes 9 di o mee gaan, krijg on
~
nog nader bericht van vertrek, enz.~
Dus allen tot 8 Juli.
-•..
;s
:;
:;
ncoöp. Boerenleenbank-Berkhout 21'
Deviezen.
.
- Belgische- en Frans francs en
~
Duitse Marken zijn steeds voorradig. S
'I1ijdig aanvragen van deviezen vwrd.t :
echter wel op prtjs gesteld.
~
Inlichtingen omtrent vereiste pa- 3
pieren bij reizen naar het buiten~
Îand9 ook voor reizen met een auto, 2
worden op aanvraag verstrekt. Ook
hiervoor geldt, dat men tijdig moet :.~
zorgen dat een en ander wordt aangevraagd.
Loonb el. 9 premiezegels enz.
,,,,....... :
-------------.,,,,
Ook het tweede kwartaal
van 1974 ~
.
I
~
is weer gepasseerd, zodat weer ge- =
zorgd moet worden voor premiezegels,ê
loonbelasting eod. Neemt Uw zegels ?"
mee, als U toch voor andere zaken
'E
OT) de zittingsuren komt.
:;
~
Grondbel. 9 Hoogheemraadschap enz.
=:;venals het met alle andere belastingen het 'geval .i.s , kunt U ook __
het. aanslag~il~ et van het Hoogheemraadschap via o.e Bank vo Lc.cen , Als :
U het inlevert 9 dan zullen v1ij op
S
1 October voor betaling zorg dra.gen.~
De-SJ)aar~in ~eert. to~ug_.
- §
.tlet tempo, waarin wor-dt gespaarü ::::
ligt niet in alle la...ndon gelijk9 zo- f
als uit onderstaand. overzicht blijkto;
Stollen vve hot spa2rtogoed in d o -\ &
verschillende landen op 31 Dec. l~l ;
op 1009 dan zien de verhoudingsdjfors er als volgt uit~
~
195~
·9~3
l q51
/
~
J
~
Nederland
100
106,'l
115i0 ~
Duitsland
100
147,5
223,5 :
Frankrijk
100
11798
142,1 l
::Cngoland
100
98,8
97,9 ~
111,8
125,0 ~
Ver. 3taten 100
..•
De Ylestduitcse Minister van :c;cono- ~
mischo Zaken, Prof. :Grhard1 liet
È
reeds ecrn vmarschuwing hor-cn , Is de ·$
spaarzin een onmisbare d.cugd , wao.r- 5
op reeds voel is gewezen, Prof. Er-~
hard zegt nu dat nmoed tot verbruik"~
eveneens een economische deugd i~. §
Het spaartegoed is in West-DuitsS
land zo bola:n.grijk toegenomen, dat
!5
men thans aandringt op het kopen
l
van verbruiksgoodorcn, om de veri

-

-.--

-

-

ê

-

=

l.Luugde productie te kunnen afzetten,
Uit het staatje blijkt o ok , dat de.

..,...

se arbeiders ztjn vacantiebonnen ingesteld ter waarde van 4 x het uurFransen nog voldoende vertrouwen in loon.
hun franc bltjken te bezitten, om in
De penningmeester maakt b eke nd ,
versneld tempo te ·sparen.
dat htj met ingang van heden zitting
Ons land komt. voor Engeland op de heeft op Maandag van 20 tot 21 uur.
vierde plaats met een belangrtjk min- Dringende zaken kunnen ten alle ttjdere vooruitgang. In beide landen is de wor c.en behandeld,
de spaarzin of de mogelijk.heid tot
sparen dus minder groot .
"Platte 1 and svr-cuwan"
Bewaring yag wa~rdeyoll~ ~tskteg,
Op 3 Juni j.l. is het jaarltjks
Tijdens Uw vacantie kunt U waarde- uitstapje gehouden. Met prachtig
volle siere.den - poliss_en - spaarzomerweer vetrokken we met de bus
bankboekjes enz. in bewaring geven
om acht uur van huis.
btj de Bank9 welke deze tegen een geBerst in 't Gooi koffie gedronkon
ringe vergoeding in de kluis bewaart en om half elf arriveerden we in
Inlevering dient te geschieden in Ril versum waar de L..• V. R. 0. -studio
een gesloten doos of trommel9 liefst werd bezichtigd. 5r is ons heel wat
voorzien van een slot of door ons
getoond van deze prachtige gebouwen.
gemakkeltjk te verzegelen met een.
En hoe dit alles zo dageltks werkt,
3.kstempel.
o.a. repetitie van een orkest en de
'-.../
---geluiden, die men btj een hoorspel
"A.N.A.B. - Afd. Berkhoutu
zo sprekend voor de radio kan horen,
werd
ons gedemonstreerd. Na afloop
De secretaris van de A.N.A.B,
is
er
in de A.V.R.0.-foyer een gemaakt voor belanghebbenden bekend,
zamelijke
koffietafel gebruikt, we.Lk e
det de lonen in de tuinbouw met ingoed
verzorgd
was en gezellig vergang van 10 Mei 1954 met f 0,50 zijn
liep.
's
Middags
hebben we eon bootverhoogd. Tevens is voor de vaste
tocht
van
een
uur
op de Loosdrechtarbeiders de vacantietoeslag ingese
plassen
gemaakt.
Mee door het
voerd ten bedrage van een extra we
mooie
weer
is
daarvan
door de dames
loon in de vacantieweek. Voor de los
stellig zeer genoten. Vandaar ging
==-=-------------------------------- de tocht naar J..1.usterlitz waar' thee
9
ODZ AAi~ DE DORPSKRANT
is gedronken; we hebben daar nog een
't Berkeblaadje, nog jong verrezen, heerlijke wande.l i.ng gemaakt.
Na een voldone dag waren de d.arn e s
Waardig voor een elkêen,
ongeveer
half tien weer thuis.
1t
Als men
goed heeft doorgelezen,
Btelt 'teen ieder wel tevr~en,
==-=-------------------------------·1 het nieuws wat er passeert,
en
AJU~BOD
VRAAG
-wordt in 't blaadje bekend alom,
Wegens overcompleet te koop een
::Sn ook die zakelijk adverteert
Tandem met hulpmotor.
Voor een kleine of grote kolom,
Jan Altena, A.2189 Berkhout.
3teeds wordt er niet btj stil gest
----------------------_------------Om 't goede doel te doen bereiken,
Te koop: 2 khaki jongenspakjes,maat
Vooruit te streven om, welaan,
10 en 149 samen voor f 10,-Vele donateurs te doen verrijken.
2 gymjurkjes, lang 80 cm. en 67 cm.
Dan zal de Berkeboom gaan groeien,
samen f 4,--, 1 z.g.a.n. loden
In een gezonde kracht,
Bn 'tjonge leven door mag bloeien, jongensregenjas, lang 105 cm. f 17750
1 best konijnenhok f 5 9 -Trots alles wat haar wacht.
Bij J. ,Schut s 9 A. 206 9 Berkhout.
Dat het blaadje bltjft in stand,
-----------------------------------Dat het elke maand verschtjnt,
Neemt het nog eens flink ter h81ld,
N1Wl.fi :
.
Opdat het niet verdwtjnt.
-0-0-0-0-

•

Een onzer donateurs zond niet a Ll.e enl
een bijdrage in, ook bovenstaand ge- i
dichtj e kwam in de bus. Wie volgt!! !

ADI53:.

als jaarlijkse bijdrage
1t

f
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LAl_)OF RS IN UW KOUSl:N·
Wij berichten
T-.,,
.J.:JXT

op vlugge

U 7 dat

wij vanaf

en voordelige

heden

wijz o zeer

??

.~

.,_

al Uw kousenreparatie
gaarne

voor

U willen

e,

ver-

-;

zorgen.
IEL

Ook maken wij ceintuurs
~

I

"""'DRlJ

rJ f]

1 /

mogelijke

BZRKHOUT
DTI GOORN

L

JJ ~

EEN
GOEDE
RJV~D !
---Uvv
Vo?r goed vo3:zorgd drukwerk
in allerlei
vorm en model
oven naar de agent van
.
de Drukkerij 1rvIBST-FRIE3L.ANDl1,
Modellenboek
ter inzage.
Aanbevelend,
K. L3EUW
Oostoinde
1--------------------------·-··-·-··--·-···--·--------------··--·
.
Alle Verzekeringen
KL.AAS SMIT
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+ Levens- en Pensioenverzekering
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voorlichten
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MENS

SANA IN CORPORE ,SANO

Juli en Augustus 9. de maanden waarin grote groepen van onze
bevolking hun vacantieperiode genieten.
Degenen9 die een of andere school bezoeken9 hebben de deuren achter zich zien sluiten en in de gebouwen9 die anders gevu l d zijn met 't gegons van vele s t emmen , heerst een grote stilte. Spanningen voor overgang of examen zijn weggevallen en er is
een tijd voor geestelijke ontspanning aangebroken. Boeken en dictaten worden ·weggeborgen: de boog wordt ontspannen!
Zij 9 die hun plaats in de maatschappij reeds hebben ingenomen staken eveneens voor korter of langer periode hun werk. Ongeacht of men voor het "Leven sonder-houd geestelijke of lichamelijke arbeid verricht, een behoorlijke vacantieperiode heeft een
ieder9 speciaal in onze moderne jachtende tijd9 nodig.
Verfrist naar lichaam en geest kan weer begonnen worden
aan een nieuw jaar met zijn ups en downs 9 de dagelijkse be slommeringen, die de mensen weinig tijd laten voor de nodige orrt span-e
ning.
Gelukkig ook wordt de groep9 die kans ziet om de vleugels
wijder uit te slaan9 steeds groter. Het is voor ieder goed9 al
is het slechts voor enkele dagen , eens los te komen van zijn dagelijkse "arbeidsterreinu.
, Nieuwe indrukken verrijken de geest en leveren niet in
waarden uit te drukken herinneringen. Jong en oud9 ieder zoekt
op eigen manier en volgens beurs de mogelijkheden om zijn vacantie te benutten: thuis, in eigen land') in buitenland. De een
zoekt de rust, de ander de drukte9 men prefereert lichamelijke
inspanning of lichamelijke ontspanning9 op talloze manieren kan
de vacant ie worden doorgebracht met als resultaat een hernieuwde energie voor de periode, die daarna weer voor de boeg ligt.
En de beste kansen zijn voor diegenen9 die in 't bezit zijn
van" een gezonde geest in een gezond lichaam".
De vacantie kan een van de factoren zijn, die hiertoe medewerken.
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dereen vroeg "moo t on we nog komen?" ê
Ge Lulrk.i.g haalde het op en wer d het
:E"
DONATEURS.Weer hebben we de afgeeen
stralende
dag.
We
ztjn
de
gehele
lopen maand een aantal
bijdragen
dag gaan kijken en er is geturnd,
. §
ontvangen9 welke in do daarvoor bedat
het
een
lieve
lust
was.
Vier
en
:E
stemde enveloppen
ons boreikteo
U
twintig
verenigingen
namen
met
hun·;:
spaarde
ons moeite en kosten,
haxtc
jeugdige
leden aan dit turn.festijn
ltjk dati~daarvoor!
deel.
De
organisatie
was perfect
in ê
De mensen, welko zich nog niet
,...
orde en het programma liep als geopgaven,
zullen
deze maand wordon
smeerd. We hebben alle lof voor de
bezocht.Vader9 bespreekt
U het met
werkers
maar bovenal voor Oly:rnpia9
1
Uw vrouw, moeder, bespreekt
U het
c
want
de
gastvrouw
heeft met zoveel
met Uw man, opdat U weet dat Uw
gasten alttjd een zware taak,
wederhelft
accoord gaat met de btjDe E.H.B.O, was ook aanwezig1 maar
=
drage9 welke U ons zult overhandibehoefde
gelukkig
btjna geen dienst
gen voor het donateurschap
1954,
te doen.
ê
U zult wel begrtjpen,
dat ons fiOVER HET VEBI:2I{Z;N VAN HULP gesproS
nancieringsplan
geheel moet slagen,
willen
wij een gehele ·of gedeelteken , dan deed Ds. Doorn het beter.
S
l~ke 14-daagse
uitgave
ons kuD_nen
Toen hij terugkeerde
van eon bezoek
E
veroorloven.
aan Bo be l.dijk maakte hij zich uite1·~
~
mate verdienstelijk
door met behulp-"' $
Ons plan is dan om ongeveer half
October te starten
met 14-daagse
van meester 3ecen eon drenkeling
te ê'
verschijning.
U kunt dit mogelijk ma- redden die met veel mooi te het hoofd=:
ken, bereken Uw bijdrage hierop!
boven \vater kon houdcn , Goede dadon ~
worden alttjd beloond;
als ik goed
S
Het minimum is zeer laag gehoudenÎ
ben ingelicht,
bestond
deze beloning§
om iedereen
de gelegenheid
te geven
een steentje
te kunnen bijdragen;
uit een flinke
tulband.
,E:
,het bedraagt
f 1,25.
OOK I-BT B:GS·I'UUR van do Bcr-kh , afd.
:
,
'
.
.
,...
ADV:~RTEERD3RS,
onze mvm , prijs is
v. d c ·g
. ono_
van 0~,taa·cspensionnering
'.;;
voor contracten
nu gunstiger
geheeft
een p.Luirn verdiend.Moor
dan
~
worden, vooral
vanaf 150 mm. en
100 ouden van
dagen hebben een
;:
meer. Het zal U ook wel bekend ztjn,
uiterst
genotvolle
dag beleefd.
Al- 5
dat de contracten
1954 ook grote_ngemeén war-en do oudjes van oordeel,
§
deels in 1954 moeten worden verdat deze dag nog lang in het gehou- :
bruikt,
al zal hiermede
zeker de
gen zal bltjven.
~en prachtige
busS
nodige soepelheid
in acht worden
tocht,
eon boottocht
door de haven
~
isenomen.
van Rotterdam
en het waterorgel
to
ê
COPI:i:0 9 welke niet voor de 22 ste
Scheveningen
was wo L do klap op dA.,, ~
) . ugustus
in het bezit
van de Adrn.ivuur-pijl. . De oudjes van de Goorn ~S
nistratie
is 9 kan niet meer il: het
ren dit jaar ook van de partij;
vve
§
volgende
nummer worden opgenomen.
hcpcn , dat dit zo mag blijven.
S
V AC.Al'l'J:l:r:28. In verband met vacant ie s
=~
DE CHi~UFFEUR van de boëedienst
zal het volgende nummer vraarschijnHoorn-Purmorend
deod het minder goed§
Lijk een tweebladige
uitgave
zijn.
Als gevolg van eon veerbreuJ{ geraak-':
W~j verzoeken
de verenigingen
en instellingen
dan ook hun berichten
zo te hij met z'n auto in het brede vvater bij de Hu.Lko rweg . Natuurlijk
was
§
beknopt mogeltjk te willen
houden.
er veel s ch ad.o aan de in de wagen
5
Red.
aanwezige
goederen.
De kr-aanwagon'
S
zorgde weer dat het natte
geval op E
St.JORIS VERSLAATBET DORPSGEBEURENhet droge kw am, De beloning
voor
:
dezo
redding
zal
wel
niet
mot
eon
O.LYI1J1PIA kreeg 600 jeugdige
gasten.
tulband
betaald
wcr dori .
.::
In 'de vroegte
plensde
het van de
,,::
rcigen9 en voorzitter
Klay zat met
~
:ZN TOT 3LU.I1 van dc vo komkommertijd
z'nhanden
in het haar9 want deze
vermelden
wlj nog hot afschoid
ven
:::.
gastdag moest op het voetbalveld
ïVIej. Krijgsman van de Kleuterschool.
t::
plaats
vindeno De telefoon
stond
Wij hop on? dat haar opvolgster
füie j.
~
's morgens vroeg witheet9 want ieT. Groot 7 hot ook zo goed zal do on ,
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Toneelver."De Gong".
De Gong op tournee.
Ondanks hooi9 aardappelen en
bloembollen, ondanks vacanties
draait de toneelvereniging De Gong
op volle toeren en tracht de Heer
Laverman alles uit ztjn mensen te
ha.l en , wat er in zit. Waarom?
•.. Omdat Meester Bergsma Berkhout
niet kan vergeten!
•.. Omdat De Gong op tournee gaat!
Want wat is het geval? Na 1'Boerenstrijd" en "Boer-Lnnan" heeft
Meester Bergsma een ri~euw toneelstuk geschreven9 getiteld 11Het W-antelende Rad11•
De Gong nu heeft hiervan het eer~e opvoeringsrecht, met erbtj de
itnodiging om met dit stuk een
zestal.feestavonden te verzorgen
van een aantal jubilerende Boerenleenbanken uit Schagerbrug, Burgerbrug en Callantsoog .
Voorwaar een eervolle opdracht.
:Maar De Gong zou De Gong niet zijn,
wanneer zij Berkhout zou vergeten.
En daarom geeft ztj een extra uitvoering buiten het winterprogramma
om, en wel op Zondag, 22 Augustus
n.m. 7.30 uur in de Ridder St.Joris
voor gereduceerde prtjs.
"11Het Wentelende Rad" brengt ons
"terug naar de dagen voor dat de
"Pachtwet tot stand kwam.
"De huurboeren aten elkander op
;'als er een bedrijf vrij kwam.
aar tussen door de liefde van
Gert Jan en Liesje.
"Het ongeluk van Liesje, veroor"z aakt. door .. ,,.,
"Vr aag niet waarom ... maar waartoe!
91zegt
moeder Jl.nna .
11Zo
is uit 1t kwaad toch iets goeds
"geboren •
iraot wentelende rad draait dag en
"riach t . ...

"Kleuterschool"
.fot Be s+uur- der Kleuterschool
maakt bekend, dat er nog vijf kleuters geplaatst kunnen worden, welke de leeftijd van minstens drie
jaar bij toelating hebben bereikt,
Opgave vóór 15 Augustus b\î de
secretaris F. Peetoom, A,62, Berkhout.

"A.N,A.B.-Afd, Berkhout"
De secretaris van de A.N,A,B.
maakt voor belanghebbenden bekend?
dat de lonen in de akkerbouw7 weidebouw en veehoudertj voor de vaste
vakarbeiders van 23 jaar en ouder
met ingang van 1 l\Jïei 1954 zijn verhoogd tot j 68,95 per week, Het
loon voor een losse arbeider(vak)
van 23 jaar en ouder bedraagt J0199
per uur met ingang van 21 Juni 1954.
Weekend-vergoedingen veehouderij"
De weekend-vergoedingen in de
veehoudertj bedragen in het vervolg
a)Gedurende de maanden Februari en
Juni t/m October:
j 109-voor een weekend (2x avonden lx morgenmelken)
f 3,25 voor avondmelken,
j
3,75 voor morgenmelken .
b)Gedurende de maanden Maart t/rn.
Mei en Nov, t/m Jan,
j 12,-- voor een weekend (2x avonden lx morgenmelken)
f 3 9 90 voor avondme.l ken 7
f 4- 9 50 voor morgenmelken,
Kost en inwoning,
Het v o or- kost en inwoning in mindering te brengen bedrag wordt gesteld op tenminste f 15,-- en ten
hoogste j 17750 per week,
"O.LoB.Berk..."1-iout",
.
Aan het einde van het cursusjaar
hebben onze leerlingen \Veer hun
schoolreisje gehad, Er is volop genoten en behoudens een enkele
schr-am , kwam ieder weer in blakende welstand thuiso
Ook dit jaar hebben velen eens
extra diep in de beurs getast om
deze reisjes weer mogehjk te maken,
Mede door Uw· hulp1 hebben 180 kinderen een of meer heerlijke dagen
gehad. Eind Juni gingen de leerlingen der hoogste klassen het traditionele 4-daagse reisje maken,
Na een langdurige periode van spa-·
ren kon dan eindelijk de pot verteerd worden. Ditrn.aal vormd.e de
j eugdl1erberg 11De Ockenburghn te
Loosduinen het punt, van waaruit
de omtrek werd bezocht.
In Delft werden de Oude en de Nieuwe Kerk bezichtigd, terw~jl natuurLijk het :i?rinsenhof, het verblijf
destijds "Jan Willem van Oranje 1 niet
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~e deuren van de Ridderzaal voor de
uurtjes volgde tenslotte een bezoek
jeugd geopend en werd deze histoaan de sPooltuin en het spoelduin
:
te Schoorl. Dankbaar en blij kunnen
rische zaal met eigen ogen aanallen9 die btj deze reisjes betrokschouwd. Het Panorama Mesdag maakt e
::
een diepe indruk; men waande zich
ken waren, op deze evenementen terugzien.
plotseling in Scheveningen! Een
langdurig b e·zoek werd aan de miniatuurstad Iv1adurodam gebracht; de
kreten van bewondering waren niet
De Arb. Toneelvoreniging "D.h.V.- S
V.h.V.11 heeft eon afd. Jeugd Toneel ....,
van de lucht.
opgericht, on stelt meisjes en jon- .Ë
Van een zonnige dag werd geprofiteerd om het strand te Kijkduin op
gens van 12 tot 16 jaar in de gele- 2
genheid zich daarvoor op to geven
te zoeken. Na een ingewikkelde hembtj de Heren P. Schuitemaker7
denhistorie, die de nodige hilari~
A. Groot en J. Tensen.
teit verwekte, werd een mooie
~
strandwandeling naar öcheveningen
"I.v.A.0.-Berkhout"
gemaakt. De jeug<L~erbergsfeer werd
.1!!
weer intens beleefd, Na een aarzeAlhoewel de zomer nog zo goed als i
lend b egi.n; om een vreemde meneer
beginnen moet9 heeft ons bestuur
:
met "vader" aan te spreken, voelde
reeds haar nrogram.ma voor a.s. w5,...'. ·~
iedereen zich spoedig thuis in de
ter s amonge s t e Ld , on wel als VOlê,-ef: $
Ockenburgh. De vele buitenlandse
24 3eptember De bekende toneel-··
2
gasten vormden voor de jongens en
schrijver Maurits Dckkor mot z'n le- S
meisjes een speciale attractie!
zing "Waar: wij om Lach cn'".
?
Verscheidenen toonden zich ware ar? October Do bekende K.L.M.-vlieE
tisten om hun bedoelingen in 't
ger Peetoom uit Hoorn met wetens-..
:'=
Engels te uiten.
waardighedon uit z:n vliogerloopê
Het devies 11voor en met elkandern
baan7 of Ds. v.d. Kreko met een
~
werd uitstekend hoog gehouden,
boekbespreking.
S
waardoor alles btjzonder prettig ver
19
November Do Heer G. Houtman,
:
liep. 3en grote belevenis rijker arLe er aar- biologie te Hoorn me t irDic ·- 'ê
riveerde de jeugd weer b:ij de 11echte
ren in en om ons huis11 mot projoc- ~
vaders en moeders".
tie.
S
De middelklassen brachten een be18 of 25 Januari 1 55 3taatsbosboh ..:;o:;::· ~
zoek aan het Muiderslot, waarna de
mot lezing en film over irNatuurro- tocht werd voortgezet naar Valkeservaten v/h 3taatsbosbohoorH.
veen. Br werd genoten van speeltuin, Februari '55 Evenals vorig jaar
dwaaltuin en zwembad. In Amsterdam
weer een z aa.l.f'o rum , waar vo or- \voer
werd de terugreis onderbroken om
diverse bekende personen zullen
;:;
een bezoek te brengen 2.2:::1 het Aquaworden
uitgenodigd.
rium en het diorama van ~exel.
Maart '55 Als s f s Iu i t i.ng van dit
De leerlingen van de la&sste drie
E
winterprogramme. een concert gegeklassen, ruim negentig in getal,
=
ven door het Gem. Arb. Zangkoor
vertrokken naar Alkmaar. De stem"Zang en Strijdu uit Hoorn mot als
ming der geleiders was eerst niet
"""
intermezzi vlest-F'riese voordrachtor. ·::
rooskleurig9 daar één van de bussen
door Mcvr . Sil ver-de Boer uit V on·
niet kwa;H opdagen. Toen echter ruim
huizen.
een half uur later dan was afgeTevens w'i l l on vvij t.r ach t on om vcor E
sproken werd afgereden, was een iedo arboidersavondschool weer Gen
:
der weer vol goede moed. Het weer
klas btjeen te brengen. Wilt U iet3 §
werkte mee en de kleintjes hadden
woton over de kos t cn on voorwaar-,!
een prachtige dag.
don dan kunt U zich wenden tot ds
~
De leerlingen van klasse 3 brachten een bezoek aan de Kaasmarkt,
secre~arisj de HGer.vo Bl?kker~
i
De Knutselclub9 die vorige wintc:r ::terwtjl do anderen de traditionole
zo goed van start is gegaan, zal
Ê
wandeling maakten naar apenkoo i en
ook komende winter weer een onder-- S
rond de lwrtenkarnp. Gezamenlijk werd
deel van ons we rk vormen. Gaarne
._
de tocht voortgezet naar Bergen aan
en
tngov.mcht.
Zee. Natuurlijk werden de nodige nat- wor-dcn aanno Ld.Lng
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Herv ,_ Dameskrans"
1.{0. d.e grootste drukte van de z o+
merNerkzaamheden weer spoedig is afgelopen, is het plan om Woensdag,
25 ~ugustus n m , 2 uur Heer bij elkander te komen.
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Co9J) .Boe::s:enlèenbank "Ber-khcu t II11
· Zittingsuren~
·
' ;aaandag t/m Donderdag 2 - 5 uur
Vrtjdag 9-12, 2 - 5 en 7 - .9 uur
· ~1aterdag 10-12. 30 uur in
Hotel Ptjl Veemarkt Hoorn
Devie2;en,
De volgende soorten vreemd geld
ztjn steeds in beperkte mate in voorraad~ Belgische fràncs
Franse francs
Duitse Marken
Oostenrtjkste 3chillings
fu we midden in het seizoen zijn
gekomen, stellen we het echter nog
meer op prtjs om vooraf op te geven
hoeveel men denkt nodig te hebben,
opdat tijdig voor aanvulling kan vrorden gezorgd.
Voor zover mogeltjk worden ook adviezen verstrekt voor reizen naar
het buitenland in gezelschap- met
eigen auto - fiets of i.d.
Spaarbank
---:r5e.ar in de rentevoet op de kapitaalmarkt geen belangrijke wijzigingen
ztjn gekomen, heeft het Bestuur besloten de rentevoet voor de 2~ helft
van 1954 onveranderd te handhaven,
t.w. 2,7% tot j 5.000,-,
2,-% van f 5,000,--/f
10.000,~ en 1± % boven j 10.000,-Voor het echte spaargeld boven
j 5.000,-kan men toch een behoorlijke rentevergoeding ontvangen door
p l.aat s.i.ng op jaardepot, waarvoor
2i% wordt vergoed.
Nog geen lOOOste spaarder.
Na de snelle groei van het aantal
spaarders in de eerste helft van het
jaar is juist voor het bereiken van
de belangrijke mijlpaal een kentering
gekomen. Door overltjden en vertrek
zijn een aantal spaarrekeningen opgeheven, zodat wij nog steeds met belangstelling uitzien, wie de lOOOste
spaarder zal zijn, waarvoor een verrassing in het vooruitzicht is gesteld. . ..
Te koop: 1 paar voe t.b a Ls choenen,
- - - - maat 37. Kees Smit, A.88.

Giroverkeer
---nr-ondlast,:3:1.1. - b:oogheemraadschapslasten - verschillende gemeenteltjke
belastingen kunnen de rekeninghouders via de Bank voldoen. Men behoeft niet te wachten tot de vervaldag, daa.r betaling door ons
eerst plaats vindt op de aangegeven
vervaldag7 als men het aanslagbiljet ter behandeling meeneemt. U
krtjgt het biljet direct weer mee
terug, als de gegevens omtrent kohier en artikelnummers zijn overgenomen.
1ro.I:.B. Berkhout11
Vrijdagmiddag, 16 Juli was het
voor de leerlingen van de 3e klasSG en hoger eon gewichtige zaak!
Op dio middag zou n.l. uitkomen of
on wolk schooldiploma lichamelijke
geoefendheid ze konden behalen.
Ton einde eon diploma te verkrijgen moest~n diverse proeven worden
afgelegd, n.l.~ verspringen, hoogspringen, 60 m. hardlopen9 het werpen met eon grote bal en een kas~
ticbal on oen behendigheidsproef.
Ieder we er de zich naar beste
krachten en daar een middag mot
goed weer was afgewacht, heerste or
een gezellige bodrtjvigheid op het
sportterrein, terwijl een tractatie
de stemming nog verhoogde.
Naar gclan.g de prestaties, wcr-dcn
diploma)s A, B, C, D, on E toegekend, 3en drietal leerlingen wist
zelfs diploma E te behalen, waar»voor heel wat gepresteerd moest
worden. Dit w ar-e.n Koos 3mit 7 Nico
Broertjes en Gerrit Dolstra.
Het ligt in de bedoeling oot hot
volgend jaar eon dorgeltjke middag
te organiseren, z od.a't met deze middag do grondslag is gelegd voor een
nieuwe traditie.
1

Loterijver .. 00ns Geluk"
Op 12 Juli j.l, is vergadering
gehouden in de Ridder 3t. Joris.
Aenwe zig war en 11 leden. Nadat de
Voorzitter de vergadering had geopend en de notulen en rekening onveranderd y,mren goed gekeurd, werd
bekend gemaakt, dat deze keer niets
anders dan eigen geld was gewonnen
en j 200,-- op een half lot.
Er werd voorts besloten weer een
reisvereniging op te richten, Aanmeldingen hiervoor bij .3. Groot 1JL 187
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Wij willen
onder Uw aandacht brengen9 dat de trekking
van de gehouden verloting
zal plaats
vinden op
~jaterdag 9 14 Augustus in de Ridder
St. Joris.
BESTE

JONGENSEN MEISJE.S

Deze maand is het vac an't i e t ijd , dus
hebben we deze keer maar geen nieuwe opgave voor jullie
gemaakt. Het
is nu de tijd om zo veel mogelijk
buiten
te spelen
en er op uit te
gaan. Voor de·kleurtekening
van de
. vorige
maal is nu een prijs voor de
mooiste toegekend
aan Marijke Koster
uit de Baarsdorpermeer.
Ztj had een
keurige
tekening
ingestuurd9 het
wa s werkelijk heel goed gekleurd,
hoor Marijke.
Dus deze keer geen werk 9 maar plezierige
vacantie
toegewenst
van
OOM 'J10N.
----·----·---·--------1
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PREnKBEURTEN
Ds. Doorn
19·uur
1 Augustus
Ds. Doorn
10 uur
8 Augustus

29 Augustus
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Verzekeringen
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KLAAS SMIT
+ 3lui t «. A. (Wettelijke
Aansprakelijkheid.
+ Jaarpremie
f 10 9 80
+ iffaarborg j 100, 000 9 -+ Neem zelf
geen risico
voor
ruim j 109-per jaar.
.
k.erin§
.
+ -Leve ns - en p ens i.oenver-ae
B e -1..r-khou t e 11. 88 - T o .L" • K e 2295 - 239
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van Brandweerpersoneel
op 7 1mgustus 9 7. 30 uur
in de Ridd~r. St. Joris?
Be~khout.
Verzoeke t1Jdige aanwezigheid.
Brandweer Berkhout.
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geen dienst
10 uur 'Ds. Doorn
Ds. Doorn
19 uur

15 Augustus
22 Augustus
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. ,:Olympia" 9 Berkhout e
Voorlopig
geen ptjnltjke ruggen
meer; het is vacantiettjd9 ook voor~
110lympia".
de Gymnastiekvereniging
Op Woensdag9 25 Augustus zullen
de lessen
weer ~~~-aanvang nemen.
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Jaargang

I no,

9

Berkhout9

1

September

1954.

Onlangs werd bekend gemaakt dat in het jaar 1953 in de
Verenigde
Staten bij auto ongevallen
40.000 mensen waren gedood
en één millioen
300.000 mensen verminkt
en gewond.
Nu zijn amerikaanse
oren eraan gewend reusachtige
cijfers
op elk gebied te vernemen. Mag_r deze cijfers vond men zelfs
aan
de overkant
van de oceaan angstaanjagend
groot.
Dat wordt ons zeker duidelijk?
wanneer vve ons realiseren
dat tweemaal zoveel Amerikanen zijn omgekomen door auto ongevallen als er sneuvelden
in alle oor-Loge.n, w el ke Amerika tot nu
toe voerde,
Nu is ons land op het gebied van verkeer
niet te vergelijken met de Verenigde
Stàten,
En het verkeer
dat door ons dorp
jakkert
is nog maar een fractie
van wat steden als Amsterdam 9
Rotterdam .of Utrecht
te verwerken hebben
Maar het probleem is er toch ook: met een zekere spontane
roekeloosheid
brengt menigeen lopend9 fiotsend
of bromfietsend9
motor- of autorijdend
z'n leven in gevaar,
Merkwaardige
tegenstrijdigheid:
de man met een extra trui
aan om een vor-koudhe i d
te crrt Lcpen , zal soms pardoes
zonder uitkijken
een drukke rijvvEg
oversteken.
3n toch is een verkoudheid
te overleven7 een begrafenis
niet,
De zakenman z.al een leren
etui. kopen om zijn dure vulpen
te beschermen,
maar even daarna zonder uitkijken
eon onbewaakte
overweg passeren,
En toch .....
orif Ln, vult U zelf maar in,
U begrijpt
nu wel wat ik met dat alles
wil duidelijk
maken:
wij , moderne mo ns en , gaan met het kostbaarste
dat wt bezitten,
hot levon9 soms uiterst
roekeloos
om,
Naarmate het verkeer
intenser
wordt en steeds meer mensen
de kracht
van de benzine
benutten9 moet er meer de aandacht
op
worden gevestigd,
Misschien
kunnen U en ik ons voordoel
ermee do en.
c

-

VAN DE REDACTIETJ1.FEL
VAC.A...T'ifTIES. In verband met de vacanties
is ons Septembernummer
ev$n
vertraagd
en door Floralia-copie
ook enige dagen later
verschenen
dan gebruikelijk
is.
ONZE DONATEURSACTIE·, is <J.eze afgelopen maand voortgezet
door ·huisbezoek.
Daar echter
vele mensen
niet
thuis waren en ook de· vacanties
ons parten
speelden
kunnen wij
nog niet mededelen,
of 0,!'.1Ze actie
volledig
geslaagd
is. Onze berekening is gebaseerd
op een donateurstal van 300, echter
hieraan
zijn
we nog niet toe.
Degenen1 die ons reeds hun steun
toe zegden door hun donateürsschap
ï
danken wij hartelijk.
U weet het" U
kunt Uw jaarlijkse
bijdrage zelf bepalen" het minimum is f l 9 25.
COPIE voor het volgende nummer
-:tóor-22 September inzenden
aan de
Ldministratie.
Red.

-'-··-·------·-··----- ·----
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(1946 behoort
tot de uitzonderings-;
jaren in verband met de geldzui vering en de nog bestaande
bijzondere
=
omstandigheden
i.v.m.
de oorlogs::
jaren.)
Zoals reeds in het vooruitzicht
werd gesteld
heeft de lOOOste
•..
apaar-de.r . een verrassing,
ontvangen
van het Bestuur
in de vorm van een
gratis-inlàge
op het boekje.
..
· 11ls 'bijzonderheid
kan nog worden
:.
vermeld i dat de gelukkige
nog voor
?
de vacanties
een ,,spaarbankboekje
§
bij de Boerenleenbank
wilde hebben.,
:· omdat zij in de vacant ie naar haar
:
grootouders
zou gaan , die zij vol
;
trots
dit boekje
zou willen
tonen.,
~
omdat Opa meer dan 40 jaar Bestuurs-=[
lid was gevrnest van een Boerenleen~
bank in h\3t Oosten van het land. '"" ·=Zij zal dit nu met nog meer vo Ló.o e-> ~ning hebben gedaan, nu ze al zo
f
vroeg een mijlpaal had bereikt
,
EInmiddels
is het aantal
spaarders
al weer ruimschoots
de 1000 gepasÊ
seerd,
~

=

--

·=

----

Toneel ver. "De Gong".

Coöp. Boerenleenbank
"Berkhout -2"
Na een goed geslaagde
avond in
De -lOOOste spaarder
is er!
onze woonplaats
gegeve2.1te hebben
is "De Gong" op tournee
gegaan.
Door dat de copie voor de DorpsReeds
twee
avonden
is
"Het
Wentekrant 10 dagen voor het eind van de
.lerd
Rad."
opgevoerd
in
Bchagerbrug
maand moet worden ingezonden9 kon
en eenmaal in het nieuwe Hotel van
het gebeuren
dat U per 1 Augustus
de
Vries te Callantsoog.
in de dorpskrant
kon lezen7 dat de
Alle
avonden trokken
enorm veel
lOOOste spaarder
er nog niet was,
bezoekers;
ztj
werden
gegrepen
door
terwijl deze inmiddels
op 28 Juli
al
het
eenvoudige
spel
van
de
Westwerd ingeschreven.
Daar de laatste
friezen?
en het Langdur Lg app l.au-?"
dagen van Juli meerdere nieuwe
na
het
laatste
bedrijf getuigde
v'èn'
spaarders
in enkele dagen werden inde
dank
voor
de
schrtjver,
regisseur~
ge schr-e ven , werd de mijlpaal van 1000
en spelers.
spaarders
dus eerder bereikt,
da:U-Het Bestuur
van de jubilerende
wtj btj het schrijven van het stukje
Boerenleenbank
te Schagerbrug,
die
voor de dorpskrant
hadden voorzien.
doze
avonden
had
georganiseerd
9
ver-:
1000 Spaarders"
op zichzelf
geen
tolkte
hun
dank
door
middel
van
evenement,
want meerdere
spaarinbloemen,
een enorme taart
en een
stellingen
kunnen op een belangrijk
speciale
herdenkingstegel
9
als her-~
groter
aantal
bogen, toch is het
innering
aan
de
succesvolle
opvoor ons een mijlpaal"
die nog weer
voering
van
"He
t
Wentelend
Rad".
eens de ontwikkeling
van de BoerenIn November zullen nog een drieleenbank
aantoont.
tal
avonden voor de Boerenleenbank
1906
11 cpaarrek.
f
5.500,07
te
Burgerbrug
worden verzorgd9 en
1916 235
f
121.159,741
reeds
zijn
er
een
aantal
nieuwe aanl:~6
468
f
315.L~30"49
, vragen voor opv~~!'.~ng binnengekomen.~
1936 622
f
373.614,34
;----------------------------- 1946 885
f l.465.793i80
Te
koop:
2
paar
damesschoenen
1950 880
f 1.249.103,67
maat 369 per paar f 7?50
1954 1000
+ f 1.750.000,-Jb. Leeuw9 L•• 287. ,
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Het Floraliafeest
Zondag, 19 en Maandag9

is voor dit jaar vastgesteld
20 September
a.s.

op

In onze verbeelding
zien wij onze tentoonstellingsruimten
al
weer prachtig
gevuld_ met
de mooiste bloemen en plan.ten
en de
fraaiste
dameshandwarken.
Voor het zover is9 moet er nog veel gebeuren! Maar het komt weer voor elkaar,
dankzij de medevverking van velen.
Voor een goed resultaat
hebben wij de medewerking nodig van
leden.
Zendt daarom Uw bloemen en planten
en producten
in. De
en fraaie
prijzen zullen
vaak Uw moeite belonen.
Wij rekenen op U!

-alle
vele

Voor de kinderen
zijn er ook weer' :festiviteiten.
Voor de jongens zijn er Maandag v1edstrijden op autopeds
en fietsen;
de meisjes
mogen zich met bloemen tooien
en uit hen zal een Floraliakoninginnetje
worden gekozen.
.
De Maandagavond zal 9 naar we menen alle floralialeden
naar
"De Ridder St. Joris"
brengen.
Er wordt overleg
gepleegd
met vooraanstaande
toneelverenigingen.
Het bestuur
zal alles
in het wer'k stellen
om deze avond te doen slagen.
Het Bestuur,

§ Zondag

.
-

...

e

9

Chronologische
volgorde
19 September 9 's middags! Maandag, 20 September, 's middags
2 uur Opening.
1.30 uur Show van bloemenmeisjes.
6 uur Bal.
Kiezen van een Floraliakoningin.
2 .15 uur \Vedstrijd voor jongens
op het voetbalveld
.
3.00 uur Heropening tentoonstelling
.
7,30 uur Feestavond met verloting.

Ë ~~= I:r12;~:rid:ï,r1gen.

.~
:

Collectie planten,
180 Collecties planten zijn aan de leden uitgegeven. Het bestuur zou graag tenminste 100 collecties op de tentoonstelling zien. Zendt dus zoveel mogelijk in,
Ook planten ter opluistering zien wij graag! Om de inzending van planten te stimuleren worden dit jaar voor proef uit de wijken Baarsdorpermeer en Bobeldijk de
planten opgehaald. Zorg dus dat ze Zaterdagmorgen klaar staan. Voor binnen-· zowel
vàor buitenplanten is een wisselbeker beschikbaar. Deze werden vorig jaar gewonnen door H. Kuyper en J. Bijl. Bovendien is J~ 90,-- aan prijzen beschikbaar.
Inzenden Zaterdag van 8-12 uur, ingang kolfbaan.
Bloemstukken, bloemruikers en drijfschalen.
Hier kan ieder aan mee doen, Bedrag aan prijzen,/ 15,--.
Inzenden.Zondagmorgen van 10 tot 11 uur, ingang café.
C. Fruit.
Elk jaar geeft deze rubriek een sportieve· strijd tussen de verschillende inzenders, Wederom is een wisselprijs beschikbaar, alsmede,/ 35,-- aan prijzen.
Inzendingen moeten tenminstA 6 Kg. groot ztjn in tenminste 3 verschillende soorten.

.tien nieuwe r ubra ek is toegevoega.: Gevulde fruitmanden, met fruit van eigen beclrij.;:·. Decoratie, vu l Li ng en do kwaliteit van het fruit· zullen wcr-d en beoordeeld.
Deze rubriek geeft ook kansen a~n de kl~inere fruittelers.
Ook fruit ter opluistering ziet het bestuur graag. Inzenden Zaterdag van
8-12 uur, ingang kolfbaan.
D. Land- en tuinqouwProducten.
Deze rubriek heeft al tijd grote be Langs t e l l Lng , Een bedrag van f 70,-- wordt
weer voor ' prijzen be sch'i.kbaar- gesteld. Onze tentoonstelling is bekend vanwege de
beste inzendingen in deze afdeling.
Wtj vragen van koolsoorten 4 stuks, van wortelen 12 stuks, van uien 15 stuks,
van sla- en snijbonen 25 stuks, van vroege- en late aardappelen 5 Kg., van landen tuinbouwzaden een flink monster.
Inzenden Zaterdagmorgen van 8-12 uur, ingang kolfbaan.
E. Dames Huisvltjt.
~en opwekking om in te zenden is hier btjna overbodig. Nu wtj over een grote tentoonstellingsruimte beschikken, verwachten wtj w~er éen grote deelname.
De inzendingen kunnen bestaan uit nuttige en fraaie ·handwerken, oud-nieuw en
verder alles wat tot dames-huisvlijt behoort. De inzendingen worden verdeeld in
twee rubrieken
1. Voor meisjes beneden 14 jaar.
2. Voor dames
boven 14 jaar.
Het het oog op het groot aantal ~nzendingen wordt /' 100,-- aan prijzen beschik'
baar gesteld. Inzenden op VR1IDAG van 3-5 uur in het gymnastieklokaal der O.L.
school.
F. Herenhuisvltjt.
Hier kan ieder aan mee doen! Schilderstukjes, tekeningen, modelbouw, zaag-,
boetseer- en sntjwerk, alles is welkom. Bedrag aan prtjzen f 55,-Inzenden Vrijdag van 3-5 uur, ingang kolfbaan.
G. Foto-afdeling.
Wederom wordt inzending gevraagd van ZES foto's, opgeplakt op een vel carton of
papier, maar, in tegenstelling tot vorige jaren, behoeven deze foto's NIET van
een zelfde soort onderwerp te zijn. U zendt eenvoudig Uw zes beste foto's in, ongeacht wat ze voorstellen. Doch WEL dient er minstens een landschap of dorpsgezicht btj te ztjn en zo m6geltjk ook één kinderfoto.
Er zijn twee prijzen voor de beste inzendingen .a.l s geheel bekeken, en bij voldoende aantal inzendingen een extra prtjs voor de beste landschaps- of dorpsgezichtfoto EN voor de mooiste kinderfoto.
De kinderfoto behoeft niet echt een ''portret" te z ijn , maar eenvoudig een f'o t o ,
waarop kinderen het hoofdmotief vormen.
,
H. Wedstrtjden voor jongens en
Op het voetbalveld zullen
autoped. De meisjes zullen
Muziek zal deze wedstrijden

meisjes.
de jongens behendigheidswedstrtjden houden op fiets en
zich met bloemen tooien. Bedrag aan pr~zen f 50,--.
opluisteren. Deelname opgeven aan de ondervnjzers.

Afhalen=der=goederen=en=prtjzen.
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Alle goederen en prtjzen afhalen op Dinsdag van 8-10 uur. Dameshuisvltjt tussen
10 en 11 uur. Na de gestelde uren kan het bestuur geen verantwoording
voor goede- . . -, ren en prijzen meer op zich nemen.
·
::

y~~1;;!~~~·

Uiterst fraDie en nuttige zaken ztjn aangekocht om voor prtjs te dienen. Als hoofd-::
prtjs is een thee- en ontbtjtservies beschikbaar. Koopt loten - steµnt de floor!J
Toegang
========·
Entrée voor niet-leden f 0950 per persoon, Leden en schoolgaande kinderen vrtje
toege.ng. De tentoonstelling is geopend Zondag van 2-11 uur, Maandag van 3-6 uur. §
De afdeling Dames-huisvlijt wordt Zondag 8 uur gesloten.
.
E
De Feestavond. Entrée leden Jn 0,75, niet-leden f 1,50. Na afloop een_gezellige dans-?
partij. DOET ALLEN MEE A.Ali OHZE TENTOONSTl;LLI:tlTG! ZENDT IN EN 'I'OONT UW BELANGSTELLING;:

ê

-

ê

-

lLN.A.B. Afd. Berkhout"
EN
Do plaatsoltjke vertegenwoordiger
IN.STELLINGEN
van de Bo drijf svereniging "Cerrt.r aa.l
Bohc.or" afd. W.& W.verzekering9
nv olharding11 maakt
aan belanghebbenden bekend1
Ons fanfa- dat ztj9 die nog niet in 't bezit
recorps
zijn van eon loongegevensbo ekj e e d .
heeft op )t
zich in hun eigen belang hiervan in
ogenblik de
't bezit dionon to stellen.
saxophoonOm in de komende werkloosheidsbari ton stil periode de uitkeringen vlot te doen
liggen. Het
verlopen9 dienen Aanvraagformulier9
is zonde9
Ontslagbewijs of Ondor br-ck.i.ng sb ewijs
dit dure in- vroegtijdig worden af'gchaa.l d, nauw-·
strument
keurig ingevuld en ondertekend
OOK Iv'IET VACAll'TIE???
niet te gedoor de werkgever binnen 24 uur in
\}.
bruiken. Is
te loveren bij do Pl. vertogonwoordiger.
Btj werkloosheidsgeval eerst
[ er een muzikaal manspersoon:1 wel.ke
·molden
op hot G.A.B. tG Hoorn.
i; id.ee heeft dit instrument te be speInlichtingen
wor-dnn olko Maandag
: 1 , of te leren bespelen?
van
19
tot
20
uur
aan het zelfde
-,,.~ 'inlichtj_ngen bij de Secretaris.
adres vorstrekt.
De pl. vert. J. Dolstra9 A.77
.:, "Vriiz. Herv. Dame ckr anc"
J
O~ze volg_E3_nde bjjeenko~ t ~s vastY..EM_G.
en
A.!NBOD.
: gesteld op Woensdag9 15 oep~. n.m.
Te koop aangeboden~ 2 mooie meisjes~ 2 uur. Er is bericht binnengekomen1
mantels9 leefttjd 8 tot 10 jaar .
.z dat de Dameskrans van Avenhorn haar
D.R. Koster9 Zwarteweg E.519 Zuiderm.
~ j aar Lijkae tentoonstelli~g houd.t op
Te koop gevr. 2 pers. 3-del ig bed~ Dinsdag9 7 Sept. a.s. Z~n er onder
~ onze leden9 die e~n ktjkje w~llen ne- stel in prima staat. Er.met prtjsopgave onder lett.A. Adm.ka::nt;.Smit.
F meri , dan kunnen WJ.J gez amen.Lijk gaan.
·---«--··-·--·~--- . . . -- -· · -· , --~ ~·--······~-.~... ·-··-··-~-~---· -··--·-·-" ---- -·--. --··-·- -.--·--···
t
Het Be stuur. Gevraagd:
Meisje 2 dagen per week.
[;
A.14, Berkhout.
.. ..
., ·····~· ··•··· ·- .•.•.....• ""•···-······ .•.···-··--· ·-- •.....•...... ..•..•.......•...... ,.......... -······· ·-. ··-··-··· . ··.- -..•..•..... ··~
"V.A.R.A,Afd. Berkhout11
·re
koop:
1
br.
meisjesma_ntel
m.40
-~
u-,-,
t ·
~en guns-ig
ant woor d0
lang 1.16 m. f 15,--. l pr.grijze
::
In antvvoord op ons verzoek van
damesschoenen m.41 f 6,-~ J· i j.l. aan het Hoofdbestuur der
J. Schuts9 A.2069 Berkhout.
P~. T, 9 hetwelk was medeondertekend
···--·· -····-··--··. ·····-····-··- ---·--·~-·--·--"•'""-··-·-···-·-· --·--······-····-··-·--··-·-·-···· ···-·-.·---·---··-·· ..• ,.--~~- ·-·--····-·-···Te koop: 2 pr. voetbalschoenen9
t door een
aantal aa~geslotenen op
maat
39 en 41 bij M. Schuitemaker7
~ hot Radio-distributicnet9 ontvingen
D.81,
Bobeldijk.
E wtj de toezegging dat9 onvoorziene
~ omstandigheden vo or-behoudori , het
Te koop in prima staat verkerende
[ draadomroepnet te Berkhout nog in
kinderwagen.
~ 1954 zal wo rd en ui tgebroid van 2 tot C. Klay, A.
Be.rkhout.
~--.. ···-· -··· ~---··-·-~ 4 programma's.
Naaihuizen
PREEKB;;~~N
gevraagd
•.
(
door
Gerie
Ds. Doorn
5 September
10 uur
Koster9
k
Ds. Doorn
12 September
19 uur
't Veld E.51,
~.
Bèrkhout
Ds. Doorn
19 September
10 uur
i;
Te koop:
û 26 September 19 uur Ds. Doorn
z.g.a.n.
KALEND~R
t
wintermantel,
19 en 20 Sept. Floralia
De Ridder maat 44.
OOK WEER TERUG???
24 Sept. Lezing I.v. A.O. De Ridder Nic. Graftdijk.
V2R:ENI GIN G:_!;N
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OOk rubber laar.zen
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G.T. Ber-ve Li.ng
Berkhout A.165
Donderdag wanneer U ze dezelfde

-----·-------------·

---

------- Bes khou t... ·--

· ~
l ~

-•...
:;;;

::.

i
~
,..

-

e.

;...

DORDSXRANT BERKHOUT
RED.:

K.

Le e uçr Nzn.

Mcvr. Nicl.'op-·Houtlos,:::er,
RED.COMM. Ds. L.Doorn. D. Langereis9 .•
. .
F. Pe e t.öon , J. ~-:imi:t.
TECriN.VËRZ.:
Admiristratiekant.
Smit"

__________
Jaargang I no. 10
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Berkhout~ 1 October 1954.
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De wet van 28 Juni 1854 tot regeling van het armbestuur is
niet zonder moei te ter wereld gekomen, In het licht v an de tege::."woordige omstandigheden be ach ouwd , is deze we t stellig een onv e.cteerbaar product, maar zij was in dien tijd bepaald een grote voor-uitgang, omdat aan een onpractische en ongeregelde materie, een
begin van orga...nisatie werd gegeven.
Waartoe deze organisatie na een eeuw is uitgegroeid, k an een
ieder die iets afweet van het brede terrein, waarop de sociale
zorg in al haar facetten zich vandaag beweegt1 het best beoordelen,
Het zaad, uitgestrooid door één der bekwaamste staatslieden
der vorige eeuw, minister Thorbecke, is uitgegroeid tot een boom
van machtige omvang, waaraan het aantal vruchten legio is.
Overeenkomstig het bepaalde in art. 4 der wet van 1854 werden de reglementen der burgeltjke instellingen in de gemeenten herzien, of zo deze niet bestonden§ vastgelegd. In deze reglementen
werd bepaald dat de ondersteuning zo min mogelijk in geld, maar bij
voorkeur in eetwaren, brandstoffen, kleding en woning zou worden
verstrekt. Voornamelijk werd, volgens de verslagen, met brood en
turf gesteund, dit laatste alleen in de drie koudste maanden en
talrijk waren de bepalingen die verband hielden met deze ondersteuning,
In 1870 vond in de 11.rmenwet een belangrijke vvijziging plaats 9
maar -he t werd eers:t 1912 dat deze Armenwet grondig werd gewijzigd.
en herzien. Zeer traag ontwaakte het sociaal besef; het kinderwetje van van Houten van 1874 is nog maar een heel bescheiden be-gin van de nieuwe tijde
Na 1890 kwam er in het maat.schappe Lijkjbe s t e L een kentering 1
de harde op de liberale economische theorien berustende politiek
begint van haar macht in te boe t e.n , het aoc i a li sm- komt op 9 bij
de kerken ontwaakt het geweten9 het radicalisma ondc.. de burger-ij wint veld; al deze dingen min of meer bevordert door de grote
werkloosheid in de negentiger jaren.
In 1929 en 1936 vinden wederom belangrijke wijz i g.i.ng en van c5-e

Armemvet p l aat s , de armenraden worden in deze t'Ljd geboren,
De breed opgezette sociale verzekering heeft echter hèt karakter
der op de Armenwet berustende hulpverlening totaal veranderd, Was bij

de aanvang der eeuw nog iedereen, die door ouderdom9 ziekte9 ongeval9
invaliditeit of werkloosheid bui ten verdienste geraakte 9 op de 11.rmenwet aangewezen9 geleideltjk is dit geheel veranderd; de in 1952 verplichte werkloosheidsverzekering perkte het terrein van de Armenwet
drastisch in,
'I'h ans zijn het nog alleen de ouden van dagen, die aanvullende u i t-.
keringen ontvangen9 maar toch resten er nog vele gevallen9 die niet
onder de sociale verzekeringsvvetten V.allen en die op hulp en steun
krachtens. de 11-I'menwet zijn aangewezen,
Nog ligt er een groot terrein braak voor de maatschappeltjke en
sociale werkers en werksters; de aard der noden wijzigt zich en preventief werk kan veel nuttigs tot stand brengen, Hoe men ook over
deze hoogbejaarde onder onze Nederlandse wetten mag deriken s zij verdient ons·aller respect.
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VAN
D~
REDACTI:~TLFEL
------------------------------\JIIDDENS'I'Ai\TDERS, die een advertentie- i
contract hebben aange g aan , denkt U
·
sr aan, dat we in 1954 maximaal nog.
oraar- vijf keer verschijnen; het kan
ook minder z.ijn , daar de redactiecommissie de toekomstplannen nog
niet geheel heeft afgewerkt, Zoals
J weet, dient het contract in 1954
verbruikt te worden, echter een
klein overschot mag resteren1 daar
dit toch niet op de mm, af bekeken
k an worden.
DE T1ïJEEHONDERD zijn we gepasseerd bij
'.)nze donateursactie; al een mooi
resultaat, maar vrij ztjn nog niet tevreden. Er zijn nog een aantal mensen9 die nog niet bezocht ztjn, echter binnenkort kooen we ook btj U
langs9 en wtj rekenen ook op U!!!
COPIE vóór
24 October inzonden
aan de Administratie v. d , dor:pskrant.
Red,

liefhebberij voor dit niet verpli ••
te leervak behoorlijk groot is. o~ :
in de w i.nt.er- bestaat er gelegenheid ::
om de lessen voort te zetten,. er
zal dan weke Lijk s een bus naar· Alkmaar rtjden, met vermoedelijk Enkhuizen a.l s beginpunt, Opgave hiervoor
:bij de Heer Schermer.
E
Het zwemdiploma werd uitgereikt
§
aan F, A.E, Dijkema, D. vV. Vet en Marie v.d. Heide. Een voorlopig diploma
_
ontvingen : Piet Leeuw, Elisabeth
::
Ko s t e r , Popke v d . Heide, Anneke de ':
Vries, Trijntje Sieperda, Marijke Ali ê
Koster 9 Jacobe, Ida Nobel, Alida Jan-:
ny Koster en Tine Helder.
~
Bravo jongelui!
::
.
D:8 }?LA1I TEDANDSVROU1iv"EN doen het w0er :::.
t:
andors9 want die gaan een cursus
volgen in huidverzorging Of er •......_,
voor de zachtste en blankste huid
::
ook diploma's worden ~itgereikt is =
ons echter niet bekend.
=
,._.
-~-----·-I-ET LAATSTE GROTE GEBEU.~EN was het
St. JORIS VERSLJ.,_AT EBT DORJ?SGEBEUREN jaarlijks terugkerende bloemenfes-----------------------------------; ttjn van onze Floralia. Een prach- ::s:
DE DOOR nG'I' WITTE KRUI.G georgani' tig verzorgde show, talrijke prijsscorde collecte ten bate van de kan- winnaars in alle afdelingen, mooie
kerbestrijding heeft een bedrag van
werkstukjes in de huisvlijtafdeling =
j 146,83 opgeleverd.
en prachtig naaluwerk in.de damesafdeling. Het zou ons te ver vpe\!TET GROOT 3NTHOU,SIASME hebben de
ren
alle prtjswinnaars te vermelden,
leerlingen van Dik Schermer weer
,-.
doch voor één dame willen we een
,.....
deelgenomen aan het diplomazwernmen,
maken, n.l. de 91-jaHet schooldiplomazwemmen vond p l.aat s uitzondering
rige Mevr, Smit-Sleutel, die een
::;
te Scharwoude en voor het officiele
eerste
prijs
met
lof
van
de
jury
ue
,::
zwemdiploma werd op 19 September incasseren kreeg. Een applausje
'::'.'
naar Alkmaar g er-e i s d , Het grote aan- voor
dit.
kranige
oudje!
tal geslaagden bewijst wel, dat de
Een nieuw evenement was het kie.
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zen van een bloern.enkoningin op Maan-".

Onderwijl gaf de Heer Ooievaar uit
Hoorn les in het bloemen.schikken;
wonde r Lijk , wat deze kunstenaar met
enkele bloemen weet te bereiken!
Tot slot~ een zeer geslaagde tone e l avond , verzorgd door een gezelschap uit Wormerveer, Met de traditionele verloting werd de zaak
weer af'ge s Lot en , Een tevreden bestuur kan weer met genoegen op deze=beide=dagen=terugzien!==========
KAL3NDER
--------·--8 Octo I.v.AoO. 7o30 uur De Ridder
10 Octo De Gong 7.30 uur De Ridder
De Ridder
12 Octo Nut Lezing

0_, _ .m.i ddag , Een talrijk publiek woonde dit gebeuren bij en Glarie Abbeke r-k , die met de eer ging s t r ijken ,

=--=

kreeg een extra applausje.
In het sportpark· wedstrijden op
fietsen voor de jongens; sommige
ritten werden met regen en hagel
verreden, maar de strijdlust werd er
niet door getemperd.
====================================_
PREEKBEURTEN
Ds Doorn
3 October
10 uur
10 October
Dso Doorn
19 uur
10 uur.
17 Octbber
Ds Doorn
24 October
Ds, Doorn
10 uur
10 uur
31 October
Dso Doorn
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Te koop: 400 roe voerbieten op tulpenpaden. D. Blokker9 A.233

Door vacanties en plaatsgebrek is
·jullie afdeling nu al een paar keer
niet verschenen, maar Oom Ton hoopt
de volgende keer meer ruimte te
kunnen krijgen, er liggen al »ieez: een
heleboel plannetjes klaar; en je
weet het, elke keer wordt er een
prtjs uitgeloofd, die heus de moeite
vvaard is o
Zeg., jullie kurrenOom Ton wel eens
schrijven, hoe' n mooie ( of verregende)vacantie je hebt gehad!
Oké?
Ts.it schrijf s !
O?_IE____!_?_E.:.:_1

T----------:_--;·-- --- ·- -:-·------- :-··- --:····· ···;- --------------

e kooi?. gebru~kte wasma.:::_;hine m~t
~-~-e-~!:_is_~~~ -~:~1:~e-~_: ~~---~~=~~-~eis,D.37
Te koop~ 1 pr.nwe. herenschoenen,
m. 47 merk Robinson, nooit gedrageno
Berkhout, A.158,
---- ---- ----- ---- - - ---- ----- ------- ·------ - --- ---- ------- --------------- --~e "koop we_gens o:"ercomplee~ ..
~a_a~_8!_Il_é: _1::_a~~d_.:_ 1?_:.~J~_b_i_l_~~~~--9 ~ 69
Te: :koop een z.g.a.n. gaskacheltje
(---~2.2-:---=-i
J~_&g t..._:ê~I.khout.
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Is U reeds in het_ bezit van een
KOUSEl'U{AART

. ~ 1 ·~/
~~6 - De Goorn , Tel , 496
Ber kl1out,-e
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douche-inrichtingen
S
vmrmwaterboilers
originele brongasgeisers
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Komt deze eens ~ien en U slaagt .
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In Wollen breigarens brengen wij
3EN
PRACHT SORTERING

JAN

O
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Het brengt U EXTRA voordeel,
Vraagt inlichtingen hieromtrent
aan onze zaken.
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LICHT- en KRACH'rI:TSTAJ~LATIES
D.37
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BOBELDIJK~

____,1

'
d_ing
van een paar darae s begonnen

Toneel ver, i'De Gong.i
- Er ·komt toch nog wel een ui tvoering van het toneelstuk "Het Wentelend Rad"9 hoorde men overal vertel-

len, want nog lang niet heeft een
ieder het ge-zien. En "men" hee'ft nog
gelijk ook o Wij spelen weer op Zondag 7
10 October a.so
"Het Wentelend Rad"
in De Ridder9 nomo 7o30 uuro Plaatskaarten met plaatsbespreking in café
De Ridder vanaf Woensdag9 6 Oct.
Entré geh. j 07507
ongeh. j 0,75
Het Jeugdtoneel is gestart met het
in studie nemen va.n het toneelstuk
"In andermans schoenen;' van Lissy
van Marxveldo En U weet, zo de ouden
zongen9 piepen ~~_jongeno
"Volksbibliotheek Berkhout11
Maandag, 4 Oct. a.s. openen wij ons
winterseizoen met het afgeven van
boeken nomo 2-3.30 uur.
Een mooie collectie nieuwe boeken
zijn weer aangekocht 9 zodat onze
bibliotheek tnans + 1960 boeken omvat9 waaronder de iiieuwste werkeno
Het leesgeld bedraagt voor het gehele seizoen van October tot April
j 2950, waarvoor U om de 14 dagen
vier boeken kan omruilen. Wordt dus
lid van deze mooie en nuttige instellingo De boeken worden afgegeven
in het lokaaltje achter de Kerk.
Catalog~s wordt ~~~§trekt.
"Nutsspaarbank Berkhout"
Het Bestuur van de Spaarbank te
Berkhout maakt bekend dat zitting
zal worden gehouden op Woensdag9 6
October 1954 des voormiddags van 10
tot 12 uur in lfDe Ridder, ,St. J cr La'",
Voorts dagelijks geopend Berkhout 9
Aol28
Toneelver. 11D.h.V.-V.h.Vo11
Nu de zomermaanden achter de rug
ztjn en de avonden weer langer worden, is de ttjd weer aangebroken dat
verschillende verenigingen weer actief wordeno Zo heeft ook de Arbo
Toneelvero 11Doh.V.-V.hoV,"haar werkzaamheden hervat7 de repetities ztjn
weer begonnen en men hoopt in de 2e
helft van November met 11Spel met een
Droom11 van Hans Nesna9 voor het
voetlicht te komen.
Ook het JeugdtoneeJ is, onder lei-

.---=·-::::
ê
-

met de instuderi:ng van een heel
aardig klein s t.uk j e . Wanneer er
echter nog meisjes of jongens ztjn, ~
die hiervoor belangstelling hebben,:
moeten ztj zich spoedig opgeven btj
~
een der bestuursleden of btj de
§
secretaris, de Heer Jo Tensen.
S:

-=-

\ ----

Schaakclub "Sch ad.a"
~
De gehele -·schaakwereld heeft met ê
grote belangstelling r.:.aar Amsterdam
gekeken, vmar het FoI.DoE. schaak- ê
toernooi plaats vond.
E
Ook wtj hebben vooral met spanning
2
de verrichtingen van o.o NederlandsE ~
schakers gevolgd. Bij het schrijven
van dit artikel ztjn ze naar de 8ste
plaats afgezakt na eer_ slechte
_
beurt tegen Hongarije.
-· ~
Maar hoe of de stand verder z8'::::-"' :
zijn doet er weinig toe, alleen de
ê
belangstelling voor het schaakspel ;
is door deze wedstrtjd gegroeid, en ~
dat is voor ons verheugend,
;
Wii hopen n L. dat dit eon stimu- -:
lans is- en dan vooral voor de jon- ~
geren om ook eens aan het schaak:
spel te gaan beginnen, liefst in
clubverband.
•. .
Heeft U belangstE'Jlling? Wij w i Ll en -~
deger.:.en, die er nog niets van ken- ~
nen, graag helpen om de eerste be- S
ginselen van het sch aak spe L bij te
2
brengen. De lste Maand ag in Oc t ,
aE
beginnen we weer met onzG clubavond f
in '1De Rode Leeuw".
":
Opgaven nieuwe leden bij T. Langen-:=
berg, Bob e l.dijk , IL Vet en Ho Le0"'·19 i
Berkhout
-:» :::
---- .
~
~
"Floralia Berkhout11
!:
lle binnenplanten "Var-eri'", die dit E:
jaar btj de tentoonstellingsinzen- . €
ding behoorden, k°L.~rn:J.An in 1955 weer ::
worden jngezonden, 011."' m-"'""'' Pen
~
;:::,
extra goede verzorging aan deze
plant,
=
"Tn s t , v. Arbo Ontvv,
Wij openen ons Winterprogramrn.a net :
een lezing, te houden door de beken-?
de roman- en toneelschrijver Maurits Ë
Dekker, die zal spreken over het
E•
h
H
onderwerp~ 11''-Waarom
. ~acLe~,
een
=
causerie- over de mop en de grappige ~
anecdote 9 waarover de pers s ch r e ef";
De stampvolle zaal TNas uitbundig:
in z'n vreugde en in zijn spontane
:
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toen :Jekker het einde van z '.n
lezing aankondigde kwam er geroep .
uit de zaal9 of hij alsjeblieft noG
even wilde door-gaan ,
Dat gebeurt maar zelden na een
lezing! Komt dus op 8 October a.So
naar De Ridder St. Joris!
Aanvang 7.30 uur E:ntrée j l~-- nie
leden, f 0,75 voor leden. (1 kop
koffie inbegrepen),
Geeft U ook zo spoedig mogelijk op
voor onze knutselclub en Arbeidersavondschool.
CoÖp, Boerenleenbank "Berkhout II1t
-·- Zi ttingsuren:
Maandag t/m Donderdag 2 - 5 uur
Vrijdag 9-12 9 2 - ·5 en 7 - 9 uur
Zaterdag, 10-12.30 uur in
Hotel FiJ'l Veemarkt
Hcor:n
..................... _._
.,
pae~banken_en_gezinsbegroting
Tussen de grote spaarinstellingen
in ons land is een seJUenwerking tot
stand gekomen ten aanz i.en van ds
voorlichting bij cie besteding van
het gezins-inkomen, :Je behoefte a&.1.~
een gedegen voorlichting is na de
oorlog sterker gewordsn na ar-mat e de
economische verhoudingen meer normaal werden. In ieder gezin is hat
noodzakelijk de Htering n aar' à.e nering" te zetten en bij· een overvloedige goederenaanbieding is het niet
al tijd gemakkelijk de juiste verhou-dingen voor die Lering va2t te
stellen, Dit geldt niet allean voor
de stedelijke bevolking9 doch ook
~roor het p l.àt.t e Land , zodat tot de
rnmenwerkend.e lichamen behoren; De
CoÖp, Centr. Boerenleenbank1 de
CoÖp. Centr. Ra.i t'f e Ls cnbank , de Nederlandse Spaarbankbond en de Rijkspo s t spaar-bank . Het voorlichtend or-gaan dier instel.lingen is het Ge-zins-Begrotings-Insti tuut (G.B.I,)9
dat te Rotterdam is gevestigd.
De doelstelling van dit G,B,{.
is~
Verhoging van de volks- engezinswelvaart door bevordering van doelmatige bosteding der gezinsinkoméns.,
Het instituut tracht dit doel o.a.
te bereiken door het geven van deskundige voorlichting7 zowel direct
als indirect1 omtrent doelmatige
Lnkoms+.» cs:;e.cJ.i.:-..,0 en door bestuderi.ng van al hetgeen hiermede ver-band houdt.
o
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Het instituut heeft re.eds een aental publicaties verzorgd1 die zeker
de moeite waard zijn. :-:Iet zijn de volgende boekjes~
1. Het Huishoudboekje,
Een populaîre bandleîding;voor het
o.oelmatig besteden van het inkomen
naar eigen smaak en behoeften,
2. Annie en Jan gaan t.r ouwen ,
Een handleiding voor hen die een
eigen huishouding willen inrichten.

3 . -- -..; r:. . '. ,_;., . -,r__) e 1 d_
r-

O'

e

Een behandeling van het probleem
van het z akge Ld voor de schoolgaande jeugd.
De boekjes zijn tegen de kostprijs
van f O 115 oij de Bank ··,rerkrijg~)aar.
Premie zegels-Be lastingen-·enz,
October is weer de eerste maand
van h8t 4e kwartaal, zodat er weer
premiezegels masten zijn, De lasten
van het HoogheGm.raadschap d.i en cn
b c t aa Ld te wo r dcn , terwijl ook voor
d.e an d ar e br:ilas·c:i_nsen d.e ver-va.i.dag
nadert. Kerk en pol1or zullen spoedig de B.3..1.2slagbiljetJcen r-ondz.onden ,
loonbeJ.a.. ti11.g ê.ient te vrorden afgedrag0n enz .
U kunt al de z o b ··tal i.ngen aan d0
Bank opci:r2.geni d i e de bo t a l Lngen op
de a3.ngege,:e:i:1 ·cijd verzorgt, Men beho e it du s n.i.e t t e w ach cen tot de
vor-va Ld.ag . maar ken vo l s taan aan_l agb il j ett en e.d. mee ~e nemen als
men voor: andere zaken toch aan de
B2.::1lz komt.. BE;taling vindt pas .
plaa~s op de vervaldag.
c:rGdietre.üte in ons land.
Nederland blijft nog steeds een
eiland van goedkoopte op de wereld9
hetgeen ook geldt voor de rente?
die men verschuldigd i.s voor opgenomen voorschotten en credieten. De
hypotheekroEte van de Belgischo
Boerenleen'oanl:en ligt tussen de
L~,75% en. 5,50%, terv.rijl het in
Dui t s Land p Lm . 7 à 8% bedraagt. Nog
hoger ligt- de :::ente in Landcn , wa.ar
kapitaal zeer schaars js, zodat het
lanclbouwcrediot in Fin.land een ren-te vr aagf tot bijna 10%. Eet is
moeil~k een zuivere vergeltjking tA
makcn , maar- .io t is zeker:
d.at. Ne der land. :::e?ds jai·s:1.lang profiteert
van eon l&ge ~entevoot, waardoor do
rentelast
in hot be~rtjf een geheel
andere plaats heeft dan voorheen.
L2.gs
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ZE3H VOORDELIG
WOLLEN EN
DEKEJ\T,'3

Effen crême flanellen lakens~
in
1 persoohs slechts j 5,50 p.st. verschillende maten en kleuren.
2 persoons slechts j 6,50 p.st.
1 persoons vanaf
j 23900
2
persoons
vanaf
j 27,50
Geruit of
gestreept flanellen
lakens~
'
Alleen lste kwaliteiten!
1 persoons
/ 6990 p.st .• - Lf'w 11
d k
t
2 persoons
J 7, go p s t . Ha vvo en .e e:q§_ gr-o r.e maa .
.
Kwaliteit beter dan best J
gebloemde dessins vanaf j 18, 00 i
Q'
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REEDS 11R U lVI A" ONDERKLEDING?

DE ENIGSTE ONDERKLEDING TER VOORK01''1ING EN BESTRIDING VAN RI-IEUIVIi'. TIBK!
DENKT AlJiJ UW
GEZONDHEID.

j F]f)

BERKHOUT, Tel.236

r,
n ,-:)-f r rJ
DrJJJ~ _c_i
11

Alle Verzekeringen
KLAliS SMIT

Moderne Ziekenhuiskosten- en Sanatorium Verzekering, Verpleegkosten
Operatiekosten 9 Bijkomende kosten,
Ziekenvervoer en AmbuLant-c Specialistische Hulp.
Levens- en Fensioenverzekering
.A. verzekering (Part. en Bedrtjfs-)
Ziekte- en Ongevallenverzekering
BERKHOUT 7 A. 88 - Tel. IL 2295-239
De KAPPERSZAAK IS GEOPEND:
's morgens
van 8 tot 12 u.
dag tot Zaterdag van 8 tot 7 u.
Zaterdag geen kinderen, knippen
Ab
an eve 1 en,
d
Mevr , i.. Ba.1,ç:ker-Langere

DE GOORN, ':rel ,496

Bij Nieuwbouw en Ve r-bouw
Belangrijke Besparingen
Door Fremie en Subsidie
Vrijblijvend Inlichtingen
Tel.
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HEERLIJKE

0\>-:5-0

é(),
0-&..r;, µ

SPECULAAS j

0942

250

-

Per blik 1400 gr. j 2925

AM.

Si?BCULAAS
j
Per blik 1600 gr. j
1r

T

0

.\.01.:J-'-'-~

0955 250

3930
T.

T ·1T
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BERKHOUT 9 s, 54
60

wij voorradig
alle maten mansrubber
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Vanaf heden hebben
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KNIELAARZEN

4, 25 KIJ\TDER , JONGENS
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DORPSKRANT BERKHOUT

-

RED.:

:

K. Leeuv-1 Hzr, ,

Hovr. Niecop-~Houtlocoer s
REO,COM M. Da . L.Doorn. D. Langere is~ .
_
.
,-::-....J. 'Kuyper, F,Peetoom,J.Smrc~
TECHN.VERZ.:
.Admiriistratiekant.
Smit"

Jaargang I no. 11

Berkhout, 1 November 1954.
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Trieste herfstmaand9
met kille regen en stormachtige.
wind. Donkere dagen met dikke mist9 waarin alles grauw en somber lijkt. De dagen wor-den nu weer snel ko'r t e r , de avonden langer. De avonden, waarbij de lichten worden ontstoken en de
kachel extra wordt opgestookt; welk een weldadigheid!
We voelen ons veilig._~
Na gedane arbeid is ft goed rusten en de avond is voor
ons zelf. De een leest een boek9 de ander gaat naar z~n club9
een derde volgt een cursus. Het leven is goed in Nederland
Het leven is goed in ons dorp. De werkloosheid daalt,
wij beleven een tijd van hoogconjunctuur.
Maar aan alle kanten klinkt een roep! :;I;en dringende roep
om hulp? Hulp aan de duizenden en duizenden ontheemden. Laat
toch deze kreet niet aan ons voorbljgaan. Mensen en kinderen,
die geen werk hebben, geen ontspanning, geen ontwikkeling.
Die zelfs honger leiden en koude! ·
Het brengt ons wreer do hongerwinter voor de geest met
al z'n ellende9 met de honger en koude, welke Nederland toen
leidde. Zijn we het vergeten soms? Dat er zoveel mensen n u
in' de zelfde omstandigheden verkeren., do et ons zeggen; de Nederlandse steunactie moe t slagen. Wij leven in· een vrij Land
met een vrtje meningsuiting. Laton vTij dat waarderen en niet al
te vlug indommelen btj onze warme kachel. Maar goven, allen tesamen met gulle hand.
Het gaat om de toekomst van velo mcn s on , de toekomst
van de vrtje wereld7 dus ook van onszelf.
e

::

-=
,St JORIS ViliSLAAT HET DJRP3GEBEUREN~
-----------------------------------~
I-IBT NUIJ. heeft een uitstekende avondê
DE REDACTIE-COMiv=ISSTn h_eeft beslogebracht met de Heer Koemans als
~
ten voorlopig gedurende de winterinleider over Australiëo Deze jour-§
maanden enige mal en extra een numnalist-spreker heeft dit werelddeel:
mer te laten verschtjnen.
Zo zal
in alle richtingen doorkruist, met r
omstreeks 22 November een St. Nicohet doel om kennis te nemen hoe de ;
la.asnummer Uw aand ach t vr agen , en
Nederlandse emigrant er leeft en
f
ook voor de Kerstdagen zullen wij
werkt
en
of
htj
er
gelukkig
kan
ztjn.~
een speciaal nummer ver-z or geri , Ver:
der zullen met Nieuwjaar en in 1955 Ach ter dit laatste zette de Heer
Koemans
een
groot
vraagteken.
Heel§
nog enige extra nummers verschtjneno
vaak zal een besluit om te emigre-:
Een gehele 14-daagse verschtjning
ren
te lichtvaardig worden genomen o ·::
blijkt niet rendabel te zijn , al is
3indconclusie:
Een keihard land
Ë
onze donateursactie tot onze volle
voor
keiharde
mensen.
?
tevredenheid verlopeno Daar de behoeften van verenigingen en adverVOOR HET INSTITUUT sprak de bekende§
teerders juist gedur:ende de w Lrrt e r-- schrijver Maurits Dekker over e e n ge~
. on d erwerp, nolo
"D·
maanden het grootst is en ook onze ll 1g
Ie ~op fl ~ .
ze lezers zich me t moor aandächt en Gezien het groot aantal Laden , v::;
ttjd aan de inhoud van 't Berkeblaad- deze .o~ganisatie telt9 had de
je zullen wtjden9 is verondersteld
Ridder vol moeten zijn, echter het ::.
op deze wijze de belangen van ieder
bezoek was toch bevredigend.
~
te behartigeno
WEGENS VER rREK heeft de Heer Bchoe- D3 PLATTELANDSVROUvVEN hebben ook al S
weer enige goede avonden achter de t
maker zijn functie als lid der red.
rug,
en de schoonheidscursus is met§
c ornm , opgezegdo Wij willen hiermede
veel
succes J; t gestart. Er is zo- :=.
onze dank betuigen voor de medewerveel
belangstelling,
dat er zelfs king, welke de Heer 3choemaker vannog
enige'
dames
op
de
wach t Lijs t
:
af de oprichting van de dorpskrant
staano
heeft betoond.
Het leven schenkt de mens niets,
ê
Thans heeft de Heer CoJo Kuyper9
zonder
grote
inspanning!
S
leeraar der OoLoSo9 ztjn plaats ingenomen o
DAT BET BERKEBLAADJE in de kringen §
Moge onze nieuwe meester ons moeider landarbeiders in hoge mate
2
zaam streven biistaan met raad· en
wordt gewaardeerd9 moge blijken uit
daad l .
het feit, dat bij de redactie be::
ABONNE • 3. Daar een aantal mensen
richt is b i.nnerigekomen , dat de ?-fdo:
buiteL onze normale bezorgkring
Berkhout haar jaarlijkse bijdrage~
~
hebben verzocht om toezending van
voor 1955 met de helft heeft ver§
·t Berkeblaadje9 hebben wtj thans de hoogd. Va_naf deze plaats betuigt de:
gelegenheid open gesteld9 zich op
redactie haar hartelijke dank voor
te geven als abonné9 waardoor men
deze zeer gewaardeerde gesteo Wie
S
in binnen- of buitenland het dorps- volgt?
~
krantje rechtstreeks per post krijgt
D3 GONG gaf haar tvveede ui t.voe r Lng
t.o ege st.uur d ,
11Het
:
Wentelend
Het abonnementsgeld bedraagt j 2,50 in de Ridder met
Rad" o Weer eon flink be z ot t e zaal
-·
per jaaro U kunt zich reeds nu opmet
een dankbaar publiek.
geven9 ook door overschrtjving van
het abonnementsgeld op postgiro noo DE VOLGENDE inenting van kinderen
ê
67968 van de Coopo Boerenleenbank
tegen diphterie on kinkhoest zal
:
Jerkhout II, op rek. van de Dorpsplaats hebben op 18 November a.s.
:
krant Berkhout 9 krijgt U automatisch in de OoLo School èn in de kleuter- ê
het krantje thuis bezorgdo
school te Goorneo
S
COPTI{; voor het .St o Nicolaasnummer
....
-----------------------------------moet-voor 16 November ztjn ingeleBiedt
zich aan meisje 5 14 jaar voor :
verd bij de Administratie o
werkhuis op Zaterdago
:
Do Kuiper 9 A. 215, Berkhout
e
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D:2; BERKHOUT3R
MIDDENSTAND
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I{EI:EFT EEN BELANGRIJK~
M~DEDELING
VOOR U.

".'

:\{(/·;.

--------------------------------------------------------=11
Il

Il

Inderdaad
is deze mededeling
wel zeer belangrijk,
::
want U staat
een avond te wachten,
die zal klinken
als 11
een klok!
::
Om even uitvoerigerte z ijn ; het wordt een avond
:i
met amusement en kunst 1 met muziek en zang van een ka- 11
pel,
zo uit de Beier-sche Alpen weggelopen!
Dit wordt
i
,i\ -1.
l-. j'
U do?r de Ber-khoutér Middenstand
geheel gratis
aange//
J-\t €lJ" l€
boden.
11
·
In een goed geordende maatschappij
is de m.i.dd errs t and']
//
.
een onmisbare
schakel
in ons Le ven , stelt
U eens voor? 11
11 .dat zij er niet was! Ste 1t U eens voor 9 dat U van het grote
dienst be::
1/ toon
van de ze nijvere groep ge en gebruik
zoudt kunnen maken!
//
/'
Maar daarnaast
is zij zich ook volledig
bewust van haar dienende
11
1i'""taak op het grote terrein
van het maatschappelijk
leven.
Zij is U dan ook/
il in hoge mate dankbaar. dat U dit dienstbetoon
aanvaardt
en er gebruik
i
:: van wilt maken. En het is dan ook da ar-om, dat zij U deze aangekondigde
i.
11 amusementsavond
geheel
g r a t i s wilt
aanbieden.
il
il
Geen verkoopbeurs
geen sinterklaasactie,
maar iets
geheel nieuws. /:
7
il Dat deze "extra aanbieding II er in zal gaan7 staat ree-ds bij voorbaat
1,
11 vast.
U doet goed1 nauwkeurig
notitie
te nemen van onderstaande
kennis-Il
\\ geving aangaande deze avonden.
/l

r

r ,
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Ë De Middensta..n.dsvereniging
"Berkhout"
besloten
op 2 NOVEMBER in de
ê Ridder St. Joris 9 1 s avonds 8 uur
~ en 23 NOVEMBER in de Vriendschap 9
~ 's avonds 8 uur een v r o Lijke avond
=.: aan te bieden aan hun clientele
in
;: de vorm van het optreden
door de
~ "Er-Lkakap e L" uit Ho or n , we.l ke in on!ê z omgeving zeker niet onbekend is.
~ D-rt Tiroler orkest bestaat uit 14
~ pcr-s onen , met jodelzang
door Mevr.
ê Stam Kersten en Giel van der Zel.
g Eon gratis avond voor iedereen j echE~ ter kinderen beneden 14 jaar ~~
geen
~ toeg-ang.

t:: heeft

Vifie deze pr-achtige
avond wilt bezoeken 1 gelieve
onderstaand
strookje in te vu Ll eri en in te leveren
bij
óén der onderstaande
middenstanders
welke hun medewerking hieraan
verlenen.
Hierop worden U het gewenste
aantal
ontr0ebewijzen
verstrekt;
L1levering
mogelijk tot uiterlijk
30
October,
Het nummer van Uw on treebewijs zal tevens
als lot dienen L-1
een te houden gratj_s v o r-Lo t Lng , met
als prijzen waardebonnen
van j 101--9
j 7 1 50 9 j 5, -- en f 21 50 te beste·den bij de betrokken
middenstanders.

~
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C. Nierop
J. Brand
P. Langenberg
C, Zwagerman
D. Langereis
M. Kamminga
1\/î

Pakke r

K. Slikker
C. Mol
F. Peetoom
J, Beuling
N. Graftdijk
G. Berveling
Kapsalon Vet-Bakker
--~"ê\'~

~

"1~t.\;::JY 1Gt>

\N13_ lj..,v31'S:
-"'"'~\
\;)i-:J1~ s: c, w
\_'\ 1)
1~ "\J

G. Komm.er
3xp, .n.. Groot
J. Bijl
K. 3mit
K. Leeuw
J. Al tena
C, Roman
J. Barten
D. v. Hilten
J. v .d , Vegt
P. Klok
B. Meier
K. Abbekerk

:,:rnst.

---·----- -- ------.N-------~-··----------·
v. Arb. Ont. lt

Het is wonderltjk9 hoe weinig wtj
mensen weten van de dieren en plante~ wa~rmee we dageltjks verker~n.
de missen daardoor een bron van
g~noegen1 want ook de meest gewone
dieren bieden door hun9 voor ons
vaak zeer vreemd aandoende 9 levens- :
gewo ont en een gelegenheid tot natuur!
studie 9 die als vrijetijdsbesteding
·
zeer belangrijk kan zijn.
.. vat weten we van de eigenaardige
WlJZe van vc cr-t.p l.arrt i ng ven sommige 9 ,
en van ~e eigenaardige broedzorg van!
andere insecten 7 die op de t u.i.np Lan-]
ten leven?
i
ioe leven de wormen? Wel eens ge-/
h?Jrd_dat d~ slak een tweeslachtig
,
di:r is en dat de bloedluizenwijfjes
zich voort kunnen planten zonder
bevruchting? Wat weien we van de
vervvoede strijd die zich tussen de
insecten bij voortduring afspee 1 t?
Om ons op deze9 en nog veel meer
vragen over deze "boeiende materie
een antwoord te geven9 hebben we
de Heer G. Houtman, leeraar biologie te Hoorn9 uitgenodigd op 19 Nov?mber a.s . eon lezing (met talrijke
lichtbeelden) te houden over het
onden,verp "D'i er-en en plan ten in en
om ons huisa.
9. L. School H
De jongens en meisjes van de ho
ste klassen van onze school hebben
zich ook dit jaar weer betjverd9 de
actie "Do or- het Kind-Voor het Ki.nd "
i:'.1 ons dorp te doen slagen.
Tot groot enthousiasme van de
jeugd z e Lf' , blijkt het aantal bestellinge,n dat ze genoteerd hebben voor
kinderzegels en kinderkaarten 438
te bedr-agen , zodat voor j L~389-ver~o6ht is. (Opbrengst 1952 f 406,
11

-· 195.3

j

367,--)

De bestellingen worden in de loop
van Nov0mber uitgevoerd.
.
.
lî[-1_"N.A.B.11-Afd. Berkhout.
-~Het bêstuur maakt voor bolanghebbenden bekend, dat in do land- en
tuinbouw overeenstemming is bereikt
omtrent de 6% loonsverhoging, ingaande 4 Oct~ 1954,
De lonen in de t.u Lnbouvr zijn als
volgt vastgesteld;
1. Vaste arbeiders f 56,48 p. week

-·-p.week§

-

Ongeschoolden
f 52,11
2. Losse ar-be i do r-s ,
=S
a , In-het tijdvak Apr. t/m October.
Vakarbeiders
f 60,-- p.week§
Ongeschoolden
f 55 9 80 - b . In hot t ijdv ak November t/m Maart E
Vakarbeiders
f 55,95 p.week,Ë
Ongeschoolden
f 52, ll - - =
_ ..
..
:::
Tevens WlJ~en WlJ er nogmaals op, dat :
._..•.
d~ vacan_~i~tooslag in ~e tu~nbouw
sinds 1 Mei 1954 verplicht is ge,..
steld.
·
. .
.
):.
D_~ loonsver.h?~ingen in_ de landbouv1(v?ehouder1J). b~draagt 6 cer:-t
per uur· Daar WlJ h=:-ervoor de ru.ouwo :
loontabellen nog niet hebben ontv~~gcn,_ ~ullen nadere mededelingen
hivromtrcnt t.z.t. volgen.
i'Gezinsverzorr-;inglf.
..._,, §
Onze afdeling hield 7 Oct. haar
jaarlijkse algomenc vergsdering. J.,_ls §:
wo Lkome gasten waren tovons aanwo- zig dolegatios van die verenigingen in onze gemeente, welke hadde~ medegewerkt onze gezinsverzorging in _
het leven te roepen. Ook waren de
~
donatie-insters aanwezig. Ztj toch, :
krogon bij hun werk nog al eens vra- :
gen te horen, welke de gezinsver=
zorging betroffen. Op een algemene ê
vergadering konden ztj dan hun ge::
dachten of wensen in bespreking
brengen en op de hoog te komen var;
wat er in onze afdeling gepresteerd~
werd. Tevens was aanwezig de 3ocia-:
le Werkster, Mej. Geerligs. Het .
a
jaarverslag van de secretaris we;'- §
hiertoe beluisterd. Hieruit kon :à'rt:1'n ~
vernemen dat er in het afgelopon
jaar in 28 gezinnen hulp was ver':_
leend met een totaal a.antal van 374 ;
dagon. Het laagst aantal dagen waar S
hulp vms verleend in een gezin WEB
lf dag, en het hoogste was 54} dag S
in hetzelfde gezin.
Ë
MeerdGre malen· mochten wij het
voorrecht hebben assistentie te ver-;
krijgen van gezinshulpen uit naburige§
afdelingen. Temeer een voorrecht,
~
omdat onze afdeling met 66n geziLs- ~
vorzorgste;r die hulp niot terug kon_ ~
v "
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Nle:j. A. Kuiper"
De b,:cloel:Ln~ ~-S9 dat! Het Ned. Rode Kr2:1-is komt wederom
z:ij Ln 1:"eb..cua:r:i
as s , u.e opj_eldJ...iî.g
: bloed vragen:----Tie bloedtransfusie!..

voor gezinsverzor?ster
gaat vo l.gen e
dienst
zal in de loop van de maand
Wtj
hopen9
dat
WIJ
daardoor
in
staaG\
November
wederom een beroep komen
::
.... zijn aan meerdere
aanvragen
te k1:1nnen:doen op de ingezetenen
om nogmaals
voldoen.
Moge Lijk , dat ?-ie enkeling
i een welnig van hun bloed af te staan
is 9 er toe be-i ten behoeve -van de grote groep
...• die nog geen. donateur
sluiten
kan zich alsnog op te geven.: bloedbehoevenden9 welke deze hulp
·Het gaat om een prachtig
doel 9
zeer dringend
voor het voortbestaan
n.l
•.
om
de
zieken
dié
hulp
te
verlevan
hun
leven
nodig
hebben.
·
~
:: nen die ztj van node ztjn; dus een
Verondersteld
mag worden dat een
....
gemeenschapswerk.
ieder overtuigd
is van dit mens•.. practisch
..
---; lievend
streven
van het Ned. Rode
Coop. Boerenlee~b2nk
i Kruis en wtj spreken dan ook de ver!
..:
--=--'-'B~erkhout
2
.
.
i
wachting uit dat een grote
schare
L.;
In d~ maand Nove1!1ber"dienen de.
: Berkhou ters zich weer spontaan
als
Ll verschillende
pla~usel~ke
belas~ini donor zal melden. Het bezoek aan
gen te worden voldaan van ?emeente
! Berkhout zal plaats
vinden op 17 No(grafrechten9
hondenbelasting)
1
i vembe r . Nadere bijzonder-heden zullen,
polder-9 .en kerkelasten.
O?k deze
ivoor zover het plaats
en uur be1
'_nnen via de. Bank g aan , d~e op d~ i treft 9 nog worden bekend gemaakt.
ngegeven betaaldag
voor voldoening:
~
zorgdraagt
door overschrtjving
op de
KALENDER
van genoemde instellingen_.
Ll rekening
Als U toch aan de Bank komt? kunt U
2/11 Middenstandsavond
De Ridder·
de aanslagen
medebrengen.
5/11 Ned. Rode Kruis
De Ridder
's middags kinderfilm
Verzilvering
van cheques.
~
, s avonds filin vv d , ouderen
Bollenkwekers9 die cheques ontvan
!:
1.:
PlattelandsvrouweL
De Ridder
9/11
•..I.:" gen9 kunnen deze bij de BoerenleenDe
Gong
Jeugdtoneel
De Ridder
bank .i.n l.ever-en , ongeacht
op welke
14/11
De
Gong
id.
De Ridder
Bank de cheques zijn afgegeven.
.
16/11
Inst.v.ltrb.Ontw.
De
Ridder
Alle cheques worden door ons inge l~/1~
Middenstandsavond
Vriendschap
nomen ter verzilvering
en de op2)/11
De Rode Leeuw
brengst
wordt zonder kosten op Uw
28/11 D.h.7.-V.h.V.
Nut
De Ridder
rekening
geboekt,
of kunt U in con- 30/11
tanten
opnemen, nadat. advies is
PREEKBEURTEN
ontvangen.
_
;
1~
Ds. Doorn
19 uur
Dit geldt
ook voor de vee.houde~s? i 7 1 .L 1
Ds. Doorn
10 uur
<' \e de voor export geleverde
koeien !14/11
Ds. Doorn
19 uur
t een cheque krijgen uitbetaald.
21/1!
Doorn
L
Ds.
10 uur
ZITTI1'T-GSUREN:
128/1.1
Maandag t/m Donderdag 2-5 uur
DATA
Vrijdag9 9-129
2-5 en 7-9 uur
--~.
Zaterdag9
10-12.30
uur in
Inzendingen
jeugdrubriek
voor 8 ~ov,
~
--~~!:~l.J)ih~~~~~:.1.~~~E:Q.:. ~~dvertenties
en C?Pi~ v?o~
.16. Nov.
L•.
"'
-r-r
.
i
ln te zenden aan d o l1dministrc1~lO •
11,.-:i-.. --- HA..Li.LO- -JONGEfü)
.21N l1JililSJES,
-----------------------------------de volgende
raadsels.
Ze ztjn moeiWe gaan dus weer de speciale
jeugdlijk
hoor!
rubriek
voortzetten,
maar
daar
Oom
i
..•
9
•.•. Ton beslist
geen ttd meer had om
1 1. Wanneer i~ de maan het dichtst
het te doen, heb ik deze taak nu · !
bij hot wat er ?
•..
van
hem
overgenomen.
Hierdoor
zal
eri
2,
Hoever kun je eon bos inlopen?
:
•..
3,
Als je in Berkhout
een melkboer
misschien
wel eens iets
een beetje
I
l
roept,
krtjg
je
groente.
Boe kan
zijn dan voorheen,
maar wat
i
•• anders
dat?
niet veranderd
dat zrjn de mooie prtj-i
zen, .,çlie beschikbaar
~~:orden gesteld.
Oplossingen
a3D het bekende adres,
~ Die ee~ste
n.l.
Administratiekantoor
Smit9
mooie prtjs yan de nieuwe
serie
is voor de goede oplosser
van
A,217, Veel succes!
v rio· snd .
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met
1 Amandelspeculaasjes
60 c t 02
pna" .
1 .Jpeculaasjes zonder am.50 cv ,2 pn d
Brokken
50 et,} pndo
Speculaas harten
12 ct.p.st.
Amandelstaaf
60 et. 1
Taai Taai
45 c r . ::t pno..
.L

e
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van
BA1.hERIJ Dovan HII.T3N
A,63
Tel,319
G. KOMMZR

•••• ,... .

Alle Verzekeringen
KLAAS SMIT
+ Automobiel en Motorrijwielen
+ W.A. en All Risks
+Levens-en Pensioenverzekering z
+ W.A. verzekering
~
(Particulier en Be dr ijf s-) .;:
+Ziekte-en Ongevallenverz.
+ Ziekenhuiskosten en
Sanatoriumverpleging. ~
Berkhout, A 88 K. 2295-239

G~ZELI.IG1~ Lu\TGE AVONDbN

r

- - . w,..,,~~--,---·-,-•••-•·••,S<,O
...•.•., •.,--•-•-• --<·-~-•o,-

Bij Nieuwbouw en Verbouw
Belangrtjke Besparingen
Door Premie en Subsidie
Vrtjbltjvend Inlichtingen
Tel.
263
F. KLOK, A, 1 •

ZUIVELHAf'JD3L

HERFTSVV:SER

NE.;;UWBOUW'
VERBOUW'
DIVERS3 REPARATI33
JAN BEULING
_, -----·-·····
HEEL BERKHCTJ'T 13 DOI.

GELUKKIG

Dat er van alles te koop is btj
JaN CoNtAcT.
De nieuwste Philips radio's
in voorraad.
Fridor toestellen voor
iedere beurs.
Electrische wasmachines
3trijktjzers, stofzuigers
Kronen, kappen
Schemerlampjes enz
Ar~G Centrifuges
Ook een leuke sortering
Vazen en kannetjes

r:['ijd' voor een gezellig kaartavondje.
Dus ook voor U DE ttjd
om Uw gasten een heerlijk koekj
te presenteren1 in de vor~
van ouds bekeLde kwaliteit
Wij hebben steeds heerlijke ALLERB.JlNDE, AivIAEDELS~~ECULAAS, K.1-i.NO) S 7 GE-VULDE KOEKEN en COCOS MACROï\LCN vers
, vo o rr ad ig
WANT er gaat niets boven
Een koekje vers uit de OVENo
Beleefd aanbevelend,
Bakkerij Mol
Berkhout-Wo
Telo 27lo

füî:~L MOOI

Beleefd aanbevelend

ApvEm·:rE;NT rss voor; sir,

c

I1\1LEVEREN VOOR 16 NOV.

NrcoLAASKRü,TT !
BIJ D:;I; ADlVi. '

c

7

LANDBOUWGEREEDSCHb..PPCN

LANDBOUVvlJJERKrl1UI G:SN
D. LANGERE IS
Bobeldijk
Tel. 253
00
0

GEVRAAGD
Enige arbeidskrachten voor
werk in de fabriek te Berkhout
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TECHN.VERZ.:

K. Leeuw Mzn.
Mevr. Ni er-op v. C.J. Ki..,_ypGr,
Ds. L.Doorn, D.Langereis1 _
F. Peetoom9 J.D. Smit.
Adm. Kant. Smit7 Berkhout.
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SINT ÏHCOLA..4S
Nog een korte tijd scheidt ons van de St. Nicolaasavond,
een avond waarop het huisgezin zo voltallig mogelijk verenigd is. -,
Op dit bij uitstek Hollandse feest wordt dan het spel gespeeld van
geven en ontvangen, het feest van de geheimzinnige voo.rbereidingen1 aardige surprises, vele rijmen en grote hoeveelheden pakpaEier .
.St. Nicolaas was cJ,:3 goede bisschop van Myra in Klein Azie 9

die in de 1e eeuw leefde. Toen zijn gebeente zeven eeu~en later
naar Italie werd overgebracht, verspreidde zich de legende over
Europa
In de verhalen over deze heilige en in de Dinterklaasgebruiken treffen we een grote invloed aan van de heidense voorstellin-·
gen en gebruiken van de Germanen .
Het paard van Wodan, de oppergod.der Germanen, waarmee deze god door het luchtruim reed, vervoerde nu de heilige over de
d&ken. In het stro, dat voor de brave schimmel wordt neer ge zet,
kunnen we een overbhjfsel zien van het oogstoff er. h.aJ1 Vfodan werét
v&ak een dier geofferd, een deel van een dier of in later tijden
het voornaamste deel van het dier: het hart. De ~armen van dieren,
delen van dieren en het hart zien we in overvloed in chocola,
suikerwerk of gebak.
3en van de meest gebruikte offerdieren was het zwijn, dat in
vroeger tijden veel in ons land voorkwam. Het zwijn , dat als gelukbrengend gold, heeft zijn roep nog steeds gehandhaafd~ de w i.nke Ls
liggen vol met marsepeinen varkentjes, hammen en koppen.
De tijden veranderen, de Sint is :van woonp l aat.s . veranderd
en heeft .Ln Madrid domicilie gekozen, hij reisde reeds per stoomschip, motorschip en vliegtuig, de schimmel moest helaas 't veld
r-u i.men voor de auto 9 het feest voor klein en groot blijft echter
het festtjn met z'n diverse tradities uit het grijze verleden.
Het feest van geven en ontvangen9 maar vooral van geven
en blijdschap brengen.
e

-=

Als me t enige tijd de thans reeds
§
gevorderde
wer-kzaamhec.en , aan de
HET KERSTNIDIIIVGR zal omstreeks
15 De daa.rvoor noodzakelijke
verbouwing i
cember uitkomen9 copie en adverten
gereed zijn1 dan zal er steeds
gelegenheid
bestaan
de lcassier
af_
ties
moeten uiterltjk
8 December in
ons b ez i t zijn.
z cnde.r Litk te snr-okcn en zullen
als :
Hiern~ zullen
we in 1954 nog eenregel
aile b ankz aken in het kantoor§
maal verschtjnen
met·een Nieuwjaarsvan.de kassier
worden behandeld.
krant. 9 dit ter attentie
van middenOmgekeerd krijgen we de gelegenheid
§
standers
en vereniginge1i.
op drukke uren de zaken over de ba- ~
THANSis het mogelijk zich op te gelie af te werken, wa t een vlotte
;
. van als abonné 9 voor degenen 9 die.
behondeling
bevorderd.
i
buiten
onze huis-aan-huis
bezorging
T~vens i~ het geluidsprobleem
ge-ê
vallen.
U krtjgt rechtstreekse
toeheel opgelost i terwijl de donkere en;
zending van •t Berkeblaadje,
zowel
harde k l eur-en , welke er al zo "n 20 E
in bin~enals in buitenland,
na
jaar hebben opgezeten,
vervangen
ontvangst
van het abonn0mentsgeld
wor-d.en door moderne 9 ::..ichte kleuren . ••
ad. f 2,50 per jaar.
U kunt dit been aan de verdere_ inrichting
is nadrag overschr-ijven
op giro no. 67968
tuurlijk
ook de nodige aandacht
be- fvan de Coop. Boerenleenbank
Berkhout
steed.
2, met vermelding
Dorpskrant
Berkhls het geheel straks
gereed(__,.;
:
hout.
dan kunnen alle zaken in een geheel Ë
EJ\TI8L3 VERENIGINGEN,die dit jaar
gevvijzigde kantoorindeling,
welke
voldoet
aan de daaraan te stellen
::
een artikel
hebben g~plaatst,
heb.
sen
wor-d
en
b
e
h
-::>Y)(J_'
"'ï
d
.i
n
e
an
ei'
z:
?
\,J
_
-ben nog geen financiele
btjdrage geel
gen
en
vertrouwde
sfeer.
?
stort.
Gaarne zagen wtj dit voor het
Alle werkz&amheden gaan tijdens de :
einde van dit jaar afgewerkt.
verbouwing
gevwon door, al moeten
Ë
Red.
wij ons wel eens behelpen.
:
DiversE: belastingen,
~
Deze maand is het de -tijd v ocrs: de
E
diverse
gemeentel~ke
belastingen,
§
0V
polderlasten,
enz , :=;ven.als alle an-::
Fanfare corps
o Lnar-d.Lns;"
Over een. paar wek en , IL 1. 12 Dedere belastingen
kunt U ook deze
~
cember zal ons corps haar jaarltjkse
aanslagen
via de bank voldoen.
Geeft één van Uv1 definitieve
aan- a
uitvoering
houden. ~e hebben ons de
medewerking verzekerd
van het Ni~slagen in de Vermogensbelasting
of §
dorper
Amusement Orkest.
Een heel
Inkomstenbelasting
een negatief
saldo aan , zodat U daarop geld t,imt ~
goede bekende.
Het beloofd
dus een
terugkrijgen9 dan kunt U dit ook~a;
mooie avond te wo cden .
de Bank behandelen.
Met enkele da11NecL
gen wordt dan het bedrag op Uw reê
Herv. Dameskrans1'
kening gestort.
i
De volgende bijeenkomst wordt ge---~
""
houden op Dinsdag9 14 December, n.m.
II
"V,
V.
Berkhout
...•
2 uur, Het plan is om deze middag
enigszins
in kerststemming
te vieE
Bezoekt Zondags de Competitieren.
Wilt U daarom een pakje mee3port- 2
wedstrijden
~n het Berkhouter
brengen voor het ruilen
van kleine
;
park. Aanvang van de wedstrijden
geschenken,
_
2 uur.
:
Coöp. Boerenleenbank
Komt Zondagmiddag naar het Sport:
"Berkhout
211
par-k van Jan Kuyper. Wordt lid of
:
donateur
van
V.
V.B.
:
Verbouw kantoor.
Leden, bezoekt
Donderdagavonds
de
f
De Plaats
die de Boerenleenbank
training
in de Ridder Jt. Joris.
~
thai1s inneemt temidden van het beVoor
de
adspiranten
en
welpen
7
uur::
dr~fsleven
in onze gemeente en het
_ Het le en 2e elftg_l en jun:i oren Buur~
nog steeds
groeiende
aarrt a l spaar:---~---------·--------····-··-·----··~----·---~-··----------·--- ...•.
ders,
maakt het noodzakelijk
dat aan
All0 soo~ten motorolie
en vetten.
de kantoorindelin~
8IldArc nisen wo~Nic. G.RAli'1l1.iJIJK - tel.
254
..•
den gesteld.
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, .elat,ce.~arw.svrouwen··
Komt U ook eens ktjken btj onze
Sinterklaastafel?
Op Dinsdag, 9 Nov. j.l. heeft
We
ztjn
goed ge~orteerd in
Mevr. Backer-Breed ons bezig gehouchocoladeletters,~~
den met het mooie toneelstuk: "De
dozen
bonbons en .àlle moKlokkegieter" van Antoon Cool$n,
gelijke
snoep
en
waarin zij de· verschillende personen gr-oot en klein. -sur-pr i se s voor
....
op uitstekende. wijze vertolkte .
"'..•
Ook het adres voor
Woensdag j.l. was het de laatste
speculaas
les van de cursus in huidverzortaai
ging. Juffr, Wiersma heeft namens.
pepe;rnoten
.• alle
cursisten een wo or d van dank
banketletters
gesproken en overhandigde Mevr.
moscovischeharten
Hoogkamer een bouquet chrysanten.
en taarten
Juist de prettige manier, waarmee
Verkrijgbaar
in alle prijzen.
Mevr. Hoogkamer ons in deze vier
Hebt
U
onze
heerlijke
krentenbollen
weken de beginselen van de huidveral
eens
geprobeerd?
zorging heeft bijgebracht en de wijBeleefd aanbevelend,
~
ze waarop, kwam geheel overeen met
:::
Bakkerij
Nierop
.•.1_,,. .JA opvattingen die de huisvrouw op
Bobeldijk
..I; ,_)~ platteland in dit opzicht heeft
Zij hield steeds de hu i.dver-z or-g i ns; ,---·--·-------·----··---··---·-----·-·-··----. --.--. ----·----·-·---------------·---:
i.:
•...
JD de eerste plaats en de verfraaKALENDER
__
ng
op
de
laatste,
maar
dan
nog
be..,.
~.•.
23/11 Middenstandsavond Vriendschap
...
8cheiden en zonde~ uiterltjk ver28/11
D.h.V.-V.h.V.
De Rode Leeuw
~..
toon. 56 Dames hebben aan deze cur30/11
Nut
De Ridder
...
büS
meegedaan en deze is dan ook
3/12
Kerkeltjke
Kiesver.
De Ridder
ten volle geslaagd.
2/12
Volharding
De
Ridder
Bijna v1as het zover gekomen, dat
16/12
Plattelandsvrouwen
Vriendschap
onze afdeling geen zangkoortje meer
zou bezitten, maar gelukkig hebben
PRZEKBEURT:ZN
de dames de hoofden bij elkaar gestoken en ztjn we weer met volle
28/11
Ds. Doorn
10 uur
moed begonnen. :;I;r w ar-en zelfs al
5/12
geen dienst
enkele nieuwe gezichten bij. Z~jn er 12/12
10 uur
Ds. Doorn
:: nog meer dames, die graag willen
Ds. Doorn
19/12
19
uur
:.
. zingen? U is van harte welkom!
.:
Op de volgende bijeenkomst zullen
Bakke r-ij J. van der' Vegt Tel. 259
: :w"" de Kerstavond weer op passende
..• "'--JZe vieren. Ds, Doorn is weer, zo. als ieder jaar9 bereid een Kerst- BakkersspAculaas met amandelen,
verhaal te vertellen .
Brokken speculaas met hele amande
...•.
Zoals de laatste keer is afgeBanketletters met zuivere am.
~..
Chocoladeletters (van Houten,
sproken zullen we elk een pak j e
Chocoladefiguren
9
meenemen.
We
hopen
dus
elkander
E
f!Ioppen,
weer
te
zien
op
Donderdag~
16
De""
Marsepein,
r cmbe r bij Langenberg.
Moscovische harten,
•..
Moscovische taarten,
...
Taai-Taaipoppen
:
:
Enz . enz .... ,
.•.•
Depot Esso-gas,
Teveel om op te noemen,
.
_.
_ . m
Beleefd aanbevelend,
Nic. GRAFlDIJK - 0el. 254
Bakkertj J,v.d. Vegt.
op~
en e
Rijwiellampen: Lucia, Nordlicht,
twee-pers,, met zware duping 9
schudbed en peluw.
Nic. GRAFTDIJK - tel, 254
~. Schmidt. A.169, Berkhout.
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alle

9

[§Oed

drie

0

krijg
Oplossingen9 nu echt voor het laatst9 vóór
Administratiekantoor
.Smit 9 Ji.. 217 9 Berkhout.
En nu verwacht
ik meer 9 hoor!

l

l December

je

-.
::
-

groente.

insturen

vrien
·

aan
d
-0

Zo~ls julliE: vreten. ko~t 3in~erklaas
mooie dingen ointerklaé:-sso~~--;o~aar
al Jaren en Jaren op zajn ver Jaardag
! weggaf. Toen kreeg de Jongen een
naar Nederland
om cadeautjès
te gei prachtig
plan.
Hij besloot
Sinterven aan al die kinderen
die het hele I klaas voor zijn verjaardag
ook iets
jaar 9 t.h.ri s en op school s lief
en
I te geven, niet omdat hij dat nodig
vriendeltjk
ztjn geweest en goed hun
!had9 maar alleen
maar om te laten
best hebben gedaan. lVIaar er zullen
I z i en , hoe aardig 3interklaas
door,. ,1e
wel een paar slimmerds
onder j'J_llie
I kinderen gevonden werd. :ë;n toen e-::
zijn, die zeggen: "lJiaar waarom komt
I die Hollandse
jongen 3interklaas
een
Sinterklaas
op zijn verjaardag
nu
I heel klein
cadeautje
en 3interkla&s9
juist
naar Neder Land , waarom blijft
hij! die anders alleen
maar cadeautjes
niet liever
thuis
in Spanje 9 of waar-1 r-;af9 was daar zó blij mee, dat hij het
om gaat hij niet naar een ander land? u I besluit
nam9 om elk jaar als hij weer
Kijk9 dat zal ik jullie
eens vertellen.1
jarig
was 9 naar het land van die
Er was eens een tijd dat Sinterklaas
I jongen te reizen om zijn cadeaux d.aarnog niet naa.r Neder land kwamo Dat is i weg te geven, :Sn dat doet hij nog o
heel lang. geleden en Zwarte Piet was I Zo zie je dat het eigenlijk
iets
toen nog niet
eens geboren.
Maar al
lheel btjzonders
is dat Jinterklaas
kwam Sinterklaas
nog niet bij ons, hij ! juist
bij ons komt, iets wat we erg
was natuurlijk
toch al de goede man en! moeten waarderen
en waar we zuinig
in de stad waar hij woonde kregen vele! op moeten zijn ,
kinderen
cadeautjes
van hem. 3n nu
! Sinterklaas
komt speciaal
op zijn
gebeurde het, dat in die stad waar
!verjaardag
naar Nederla~d.
Laten we
Sinterklaas
woonde een tijd la..ng ook
ons best doen dat het zo blijft?
een Nederlander
woonde9 die daar toe- i JI;lk jaar vveer zal de ,3i:.1.t met 'Ziwarva l l i g weri:: had. =:n de,ze man .n:'d een I te Fiet __ dan op 5 December in Nederz o orrt j e 9 die er van opk ae k , wau voor J land b l uve n komen.
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DORD5KRANT BERKHOUT
RED.:

RED.COMM.:

TECHN.VERZ.:
Jaargang I no. 13

K. Leeuw Mzn.
Mevr. Nier op,. C. J .•. i:UYJ?@r,
Ds. L.Doornf D.Langereis9_
F. Peetoom9 J.D. Smit.
Adm.. Kant. Smit9 Berkhout.
Berkhout, 15 Dece1i1her 1954.

Wij leven in een t.ijd , in we Lke bijna alles economisch
wordt gewaardeerd. Ik bedoel dit; de beheersende vragen in
ons leven en samenleven zijn "/at verdien ik ermee ?11 en "Wat
hebben vre eraan?"
Nu ben ik niet zo dom te menen d2t het vroeger anders
was. Denk maar aan onze voorouders, die keiharde kooplui waren, die zelfs aan de s Lave nhande I behoorlijk verdiend hebben.
Maar wel geloof ik dat we juist in deze periode van
welvaart steeds meer het gevaar lopen te vergeten dat deze
vragen niet de allervoornaamste mogen zijn. Vandaar 5 dat het
goed is dat v,re elk jaar weer kar sbmi.s vj_eren. Want in het
kerstgebeuren gaat het niet om econornîsch waardevolle dingen.
Het oude verhaal spreekt over een kind van zwervers, geboren
in een veestal.
:::jn nu kunnen vve niet bowe r-en ö.at kinderen van zwervers wa ar-de vo L zijn. Integendeel. Ze zijn alleen maar Las t Lg e
daar-om werd ook hij ge boren in een stal.
~n in een bankgebouw of een bioscoop wordt nog altijd
meer verdiend d~n in of met een veestal.
lVIaar dit zwerverskind, dat een kleine 2000 jaar geleden geboren wer11 heeft voor de wereld onvergankelijke betekenis omdat het in de wereld heeft gewerkt met en geleefd
uit zulke oneconomische waarden als geloof, liefde en gerechtigdheid.

.
raatheid van de B.B, schoot hier en!
daar nog wel een ietsje te kort.
_
NI3UWJAARSGRO~ST3N kunnen bij alle
-,.::'.ir s +-vaan nog meero.ere van d eze
-~
rièfaëtieleden vvorclen cpge geven ,
osfeningen op -he t . pr ognamma , We zijn ·~
echter uiterltjk tot 22 Decembero
er
dan ook stellig van oyertuigd
e,
Daarna uite~ltjk tot 25 Dece@ber
dat
straks
de
_;paraatheid
weL
in
or:
alleen bij Adm, Kantoor Smit 9 tel o
dez.alzijn!
· ·
··
.
'.··
:
. .
.
,..
~
293_;; F!ijs fr{0-1,~0 pe~--,,re9~lo _ ..
J\.DVJ:iiRTbNTTZo ·~:N CQP 1.G voor 25 DeDOOR HST VOLK - voor ,;het. V:5lk kwam :
cèmbêr in te'sturen;.getracht zal
vo.or de eerste maal in dit seizoen .~
voor het voetlicht o ".Spel met een
t
worden omstr€èks 30 Deco de Nieuwjaarskrant uit te laten komen,
dr-com" we r d op behoorlijke wijz e ver- §waarbij dan de f~11e.ede 'jaar gang van'
tolkt en wij constateerdèn dat deze t
onze dorpskrant .zal aanvangen. vVij
tonèèlvereniging zich weer in op~
..
n
h u1.
me.ncn niet ontevreden te mogen zijn gaan de 1 Dn
oeweeg0. D e H
_eer 0c
over de gang van zaken tot hecleno
temaker · zal zeker alles doen, om
~ook hier de paraatheid op te ,voe;.'
vvt;j willen. clan ook de vervmchting
uitspreken dat nog verschillende
ren. 3r is ook van dezi ~ere4iging
ê
E:
jaargangen zullen volgen, · mede
" een opvoering van het · jeugdtóneeh
in ne t versc_h.i
. . 1.et..:'
• . .
. :,,,.,., ,,,·. _,
'-./ ',-.:::
çioor de be Langat e Ll i.ng en financiWie de jeugd heeft, h~eft d~ toeel e steun van vele personen, Verkomst.
~
enigingen en instellingeno
::
Voor het aflopende jaar spreekt
K~T NUT had een uitstekende avond
de redactie-commissie z ijn dank uit en kreeg onderwijs in de leer van
voor de betoonde medewerking en
chromosomen en -genen.
belangstelling en hoopt voor 1955
De Rtjkstuinbouwleeraar Houtman uit :...
,...
weer op evenveel succes als thans
Hoorn heeft op een prettige en po- ~
het geval is geweest.
·plüaire wijz o dit onderwerp beha11~
F Ali!îI:ï,I3B3R IC H'I13N kunnen gr 2 t is
deldo Wtj hebben alle dagen direct
~
worden geplaatst9 hiervan is het
of indirect met de erfeltjksheid~
afgelopen jaar betrekkeltjk weinig
we t t.e n te maken en de meesten onzer ?=.
gebruik gemaakto Is gratis soms te hebben nu juist geen uitgebreide~
§
voordelig?
kcnn.i s van deze materie, daarom
~
TH.A.N8 is het mogeltjk om voor 1955
stond deze· avond in het teken van
,,;:
zich op te geven als abonné, voor
de algemene ontwikkeling.
diegenen, die buiten onze huis-aan
SCI-IOO:i:JJ3UGD had een prachtig
S.
huis bestelling vallen. Door over- D::::
-, . '
11 a2sI e es t
d i1 t · Jaar
.
t e B~0~....... ,S
, . .,_
ölffGer;;:
schrijving van het abonnementsgeld
7
-b e Il d'lJik_ in
.
.
.,
h ap 11 . ..._/
•
i ;::
ca ..f' e "D e Vr1ene1sc
ad f 2,50 per j~ar op giro no.
De grote attractie was de gooche?
67968 van de Coop. Boerenleenbank
laar' hiervan is wel volop genoten! f.
Berkhout 2, met vermolding Dorps~
krant Berkhout, wordt U automatisch Tot slot de nodige presentjes en
gelukkig ging de bekende zal;;: weer
t
't Berkeblaadje toegestuurd.
leeg mee terugo
!;;::
Redo
D~ VERENIGING voor Bedrijfsvoorlich- :
St.JORI3 VERSLAAT
DORP3G3B7~UR3N, ting liet zich voorliet. ten over het E:.
kunstmatig drogen van gras: het z . go E
BRAND in, de Kerkebuurt door een
schuurdrogen. Deze methode kan in
i_
neergestort vliegtuig!
natte j ar-en evengoed een prima pro- ~
Dit was het onderwerp van een geduet opleveren 1 maar cle kostprijs is e
combineerde oefening van de Brandwol wat aan de hogè kant. Deze
weer, B.Bo en E.H.B.O. Om in ttjden
droogmethode is ook met succes toe- f
van wer-ke Lijk e noodzaak met succes
gepast btj zaden en uien.
~
hulp te kunnen bieden, is een goeBoeren en tuinders doen in elk ge- S
de geoefendheid een eerste vereisval goed deze nieuwe methode in d~ te. Dat bovengenoemde instellingen
gaten to houden. Ook hier staat d3 ook hiervan overtuigd zijn, bewees
vooruitgang niet stil.
~
we I deze oefening, Brandweer en
DE GONG gaat nog regelmatig op
3oH.B.O. deden het prima, de pa-r
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00~_rr00 ~~ L~ ~i0sun nog llicGr drui
ti3n uitvoeringen in het verschiet.
Het "Went.e l.end R2.d11 heeft ove r a.l
enorm succes en de spelers weten de
gehele
zaal tot doodse stilte en
...
:::diepe ontro~ring te brengen. Echter
....
maakten vljj ook mGe, döt deze toneelÊ
spelers na afloop de aanwezigen
ê weer
spoedig tot vrolijkheid konden
==
brengen,
een feestavond
Ë:.:. ook zeker hetwelk.op
niet mag ontbreken. So is
hot groepje van De Gong van alle
markten thuis.
Ook Me j . de Reus, als invalster
E•..
voor de rol van "Lena" voldeed iedereen uitstekend,
•.. Het is een gezellig ploeg,je, dat
Noordhollands wegen jakkert,
... l&ngs
om steeds weer ergens anders op tjjd
~
}~ to:c.eelstuk op to kunnen voeren.
l:
::•...
F.fuiswaarts gaat het meestal wat
c::
kalmer aan daar de nacht dan. toch
;:;
...•... al aardig 9 verstreken is. Het ~oet
...
11 volgens ons vermoeiend werk zijn,
dit sorrs tweemaal in de week te
proste,ren!
Zchtor niet klagen, maar
c:
drageq,
zegt·
"Anna" 9 de boerin.
·
Ë
e OOK DZ middenstandsavond in BobelË•... djk is \Veer achter de rug, Vele gasten hebben vreer genoten van de mu,..
ziek 9 gebracht door de :;:,;ricakapel,
G•..
ZJj hebben zich pr::...ma gevrnord en
oogsten een klinkend applaus van een
dankbaar publiek.
L~ff·"3:;N DZ OUff~P.S bedenken d.at de
openbare rijweg geen speelplaats voor
de kleuters is, er geraakte kort go9den weer een kind onder de bus;
"vionder boven v-ronder kon de chauffeur
door krachtig remmen het leven v an
deze kleuter redden .
L,;
...
E NU D:2: WINTJBR op komst is, is ook de
IJsclub weer paraat. br zijn al weer
~
:: plannen onder de loupe genomen op
:
de jaarvergadering. De IJsclub stelt
niet
teleur 7 d.aar-om v:ordt lid of
..
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Kerstkrans.1es 9 ruim bestrooid
met amand.e.I en zeer licht in gewicht.
~e~cstkransen, vervaardigd uit de
allerbeste grondstoffen!
'I'aar t en , gebal~j;~ ;·tulbanden9
Choc. figuren voor de kerstboom9
onz.
e nz ,
Fondant-kransjes

.L

1

-o-.-o-

Voor de Oudejaarsavond:
Appelbollen
-4.ppelcarré 's
Kaassoesjes
Zoute_ koekjes
Bel. aanbevelend9
TeL
Bakkerij J. v/d Vegt.
259
..._ . _. ,..•. _ ___.,
~.
NE:ï.JWBOUW
,.

...• _

~·'"''"

VZRBOUv\l

DIVER3E REPARATI3S
•......•..............•....•.....••...•....•..•.

J.b.N
- ...••..••.
-...•. B::::UL·ING

over het.volgend jaar, dat hij dan
met: plezier weer heen zou gaan ,
daar het wel aangenaam vvas, om eens
zo'n half uurtje echt vertroeteld
te worden.
\de zou daar- ook geen zin in hebben?
000000000000000000000000000000000000

K E R 3 T,

Wij vieren · t vrolijk Kerstfeest 9
Hoe bltj is elk kind,
Rondom de mooie kerstboom
Die een ieder prachtig vindt.
De kerstboom staat weer hoog te
pr ijken ,

IVIet versiersels, appels en 'n boek.
Aandachtig luisteren ze naar een
vertelling,
Kijken en zitten allen vroom9
Hun oog is vaak niet te weer-houden,
Van de mooie, schitterende boom .
Aardige kerstliedjes laten ze horen9
'N elkeên is er over voldaan,
Als de cadeautjes worden uitgereikt9
Zal elk kind bltjmoedig huiswaarts
gaan .

GT ROD3 KRUIS deelde mede, dat zij
haar behoefte acn bloed, voor- zover
het Berkhout betrof, volledig bevredigd zag, 3r waren ook heel wat
donors na.ar de Kerkebuurt gelrnmen7
om een bloedig offertje af te staan.
Men bedenke, dat met Uw bloed weer
000000000000000000000000000000000000
het leven van Uw naaste gered kan
Biedt zich aan ne:t meisje voor
wor-den . Zn her afnemen van b.l oe d is
5 ochtondcn por weck.
kwe
z S.-Lf ·;::)s .uf:oord'e·n
öe en.I -01·J·n11·;1z-e
·--J·'_,v, s ti.e
u._,,,
- .. ,
D.~.
Kostrr~· ~~ort:~cg, ~obaldijk.
we een vooraanstaand persoon spreken
O'

1

-

.,...

uL;.C E, l Clct§; 811

Z.ijJ.l.

huiseltjke feest- !
d agen.
!
Maak het dus thuis
ge z e l l i g , bestel !
een heerltjke
j
krentenbol.
,
Ook Uw adres voor I
appel carré' s 9
;-rnrstkransjes
Gil alle soorten
gebak en 'koek.
Bakker !herop
Bobeldijk, D. 65
Tel.238.

:

=

1

-

:

§
~

~
E

---s------=.,._

.,:;:::.

:.,:::
,.;.,.

:ë

----

Uoor

-==..,..•..
--

de kinderen

------------------------------------

----

---

-

--

...

,
•.

-~

--

=,.~-

-----

-'-·-.---

~
Beste Jongens en ~eisjes,
Gelukkig, nu waren er heel wat meer 01;lossers van de raadsels
en zelfs hele snuggere, die ze alle drie goed hadden. De oplossingen
waren:
1. àls het paard drinkt.
=
2. Tot het midden, daarna loop je er uit.
,:
3. Kom
Kommer!
....................
....
Als antwoord op het eerste raadsel
· 3n hier is dan de nieuwe opgave: <:»
kreeg ik echter ook tweemaal 11Bij
~
In het huis
wassende maan" en dat heb ik zo
een muis
aardig gevonden, dat ik die twee
,!:;
Op de grond
heb laten meeloten om de prijs, warrt
i:
het rond
ze. hadden de andere tvvee raadsels
Toen kwam ~poes
-.
-,
ook goed. 3n de prtjs is t~n voor:
~n
fiep zt heen
i
Tini Helder,
_
_;n
verdween.
A.302, Berkhout.
In dit versje ontbreken drie woor- ~
Gefeliciteerd 'I1ini en de andoren?
den. hls je de goede woorden ki2st ~
die er dit keer naast grepeni moeten vormen de eerste letters van elk
E
maar denken dat het pas 3interklaas woord samen de naam van een lichacms:;:
is geweest en ze dus in ieder geval deel,. \vo lke drie woorden zijn dat?
?niet met lege handen bltvon staan.
Oplossing en v6ór 21 December aan
è
Jullie hebben immers veel gekregen, Administratiekantoor :3mit9 A.217?
E
hoop ik?
Berkhout.
· E
:J.e pr ijs zal je op school worden uit- Jsze k0or is het niet zo moeiltjk.
§
gereikt, 0n Tini, ik hoop dat het
Doe J·e best'
=
naar je zin zal zijn.
...
Vriend.
"•••••""'""···
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''O. I:, School
Jong geleerd, oud gedaan,
In het kader van de actie "Hulp
voor Vluchtelingen" hebben onze
schoolkinderen 3 ~fa.andagen wat geld
meegenomen voor dit doel. Voor zover mogelijk werd hun iet.s duidelijk
gemaakt van het leed van clie velen,
Het traditionele sparen op Maandag voor zichzelf werd nu gecombineerd met een offertje voor anderen. Onder het motto: vele klein.
1
, , grol,e,
. -'k_on J c,,:J
'r 'O
t Jes
ma:cen
een
worden afgedragen,
11
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!!Gemeentesecretarie 11
Wat te doan bij vertrek of vestiaing !
~
Lnwon or-s van de gemeente worden
er nog eens aan hor Lnner-d, dat van
vertrek uit- en vestiging in de gemeente Berkhout binnen 5 dagen aangifte moet worden gedaan ten gemeentehuize. Ook verhuizingen binnen de gemeente dienen beslistte
worden opgegeven. Laton \verkgE:vers
van inwonende dienstboden of
knechts ln1n personeel oven op een
en ander wijz on , Twi_jfelt non , o f me n
voor afvoering of opneming in aanmerking komt, dan beslisce men niet
zolf, doch vragc ::..nlichtingen ter
bevoegde plaatse (gemeentesecretarie). Nog al te veel worden de verhuisbiljetten 3onder meer in de
brievenbus g8deponeerd of pc,r post
~pgezonden. Dit is niet seoorloofd.
~eze gele kaarten dienen(zosls er
ook op staat vermeld) pers?onl~k
door betrokkene of een gezinslid
te worden ingeleverd.
Wostfriese Baggerregeling 1954/5.
~venals de vorige winter·bestaat
weer de gelegenheid om overheidssubsidie aan te vr agen voor gev10nnan bagger ten behoeve van verbetering van tuingrond.
Nadere inlichti:ngen worden verstrekt ten Gemeentehuize.
Gymn.Ver. aOlympiat1
~ondag, 19 en Dinsdag, 21 December houdt Olympia waE::r hanr jaarl~kse uitvoeringen.
-Zondagmiddag tr0edt de ,jeugd aan
m at. weer haar nat.uur-Lijko blijheid
en o on aantal ai'lrn.i p.;n rnlmmers,
Is Avonds wor-k en do g:co+;('J'0 ::ort-

: spiranten met de Dames, Heren en
• Damessenioren. ban een goed slotnummer wordt weer hard gewe'rkt,terwijl ook een aantal goede nummers
voor de nodige variatie zorgen,
~4.sn de verzorging wordt weer alle aandacht besteed, zodat hot weer
do moeite waard zal zijn, deze uitvoeringen bij te wonen,
KOOPT ONZB LOT3N
Hoofdprijs: 2 W~llen dekens.
CoÖp, Boerenloonbank irBerkhout2"
-- ,::ilulting tijdens de feestdagen 811
de jaar~isseling.
Op Zaterdag, 25 De c cmb er- 1954 en
Zaterdag, 1 Januari 1955 komen onze zitdagen in Hoorn to vervallen
i.v.m. de 1~ Kerstdag en· de Nieuwjaarsdag. Na Zaterdag, 18 Dec. a.s.
is dus onze eerstvolgende zitting
in Hoorn: Saterdao·, 8 Januari 1955.
In ve rband ne t è_e j aanvisseling
en de afs.lui ting van de rekeningen
is de Bank op Vr-ijdag , 31 Deco 1954
eveneens gesloten. Op Oudejaarsdag
dus geen zitting. Zij, die regelmatig op de Vrijdag komen, dienen
hiermede wel rekening te houden. In
verband met de tijd van het jaar
komt or geen andere avondzitting
voor in de plaats.
n··---- 1--::i ---·--··----··
Wohoudens de ~eosuuagen
en1,
31 December is dei
1Vrï:dag 1
!Bank in :Oecember en Janua-!
!ri__ verder __ normaal __ geopend
0
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19 Dec,
25 Dec.

19 uur
10 uur
19 uur

Ds. Doorn
Ds. Doorn
Kerstfeestviering.

K A L :S N D 3 R
16/12 Platte 1 an dsvr-ouwen Vriondschap
:De Ridder
19/12 Uitv. Olympia
De Ridder
Uitv.
Olymiüa
·
21/12
Bij Nieuwbouw en Verbouw
Belangrtjke Besparingen
~oor Premie en Subsidie
Vrijblijvend Inlichtingen
Tel.
263
P. KLOK, A. 110.
Wie nooit van menins verandert,
v0T~c~crt ook nooit ztn fouten,

'I'e Lef o on
K,2295
253
D

L

A
N
G

landbouwwagens
hooiblazers
kruiwagens
melkwagens
trekkers
wasmachines
stofauigers
electrische fornuizen
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AlJe Verzekeringen

J~

1
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KOTuTIVIER

ZUDDLHAND:SL

'!

K.7.,AL3 GM IT

Uw adres voor:

+Levens-en pensioenverzekering
+ Laat U deskundig voorlichten
. + Interessante belasting-besparing
~ Moderne verzekerifigsvormen
!
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Berkhout9

A 88

Tel. K. 2295 - 239 j

Het drukwerk van de
Drukkerij "W"2;ST - FRIESLAND;'
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ADivIINL3TRATDKAl"'iJTOOR SMIT
Tel. 293
B:SRKHOUT

!

1i

a. S. feestdagen
bieden wij U weer

r. '; )/

..

In verband met inkrimping van andif-j
! re werkzaa111heden is het
mij voor I
1 1955 mogeL_jk weer nieuwe opdrach- j
l ten te aanvaarden.
l .
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