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Het is maar een wonderlijk ding: de oudejaarsavond. Vandaar 

wellicht 9 dat velen niet goed raad ermee weten. De één9 dikwijls 
de eenzame 1 gaat gewoon op tijd naar bed. Hij hoopt dan de laat 
ste twaalf slagen niet te horen. De ander zal de vrolijkheid 
zoeken om zo de laatste uren te beleven. De derde zal9 stil, in 
zichzelf gekeerd9 het prille begin van het nieuwe jaar afvvach 
ten. 

De oudejaarsavond heeft nu eenmaal iets aantrekkelijks en 
tegelijk iets afstotends. Ju i s t die comb Lna.t i.e maakt hem zo 
merkwaardig. Afstotend is het te bedenken dat weer een jaar van 
ons leven voorgoed is afgesloten. ·wat griezelig is het op de 
laatste avond plotseling te beseffen hoe klein en onbetekenend 
wij zijn in de ketting der eeuwen. Net zo huiveringwekkend als 
wanneer een wankele kleuter van het topje van de domtoren over 
de balustrade naar beneden kijkt. ~ 

· Maar aantrekkelijk is het toch ook. Een mens heeft het no- 
dig een enkele maal in het jakkerend leven stil te sta&n en om 
te zien. Te denken ook aan een vriend of vriendin of bloedver 
want1 die ons alleen verder liet gaan in het leven. 

Zulke momenten bewaren een mens ervoor9 overmoedig te 
worden en grenzen te ove r-s chr-ijd en , welke ons mensen nu eenmaal 
zijn gesteld. 

In de beperking toont zich de meester9 zegt het spr~ek 
woord. Dat betekent ook~ de mens, die we8t van grenzeni is 
een wijs mens en juist daarom sterk in moeilijkheden. 

De oude j aar savond , die. ons bij deze dingen bepaalt, is al 
met al een wonderlijk, maar goed ding. 
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Vl~J DB REDACTIETAFEL --- -- 

CONTRACTEN 1955. 
Adverteerders1 die voor het jaar 
1955 een advertentie-contract wen 
sen te s Lu i t en , verzoeken wij drin 
gend een bedrag te storten voor het 
eind van de maand Januari. Zoals U 
weet9 kunt U het gireren op onze 
rekening bij de Co oo , Bl b. Berkhout 
2? girono. 679689 met ve~melding 
"c orrt.r ac t 1955". 
U wilt ons wel ter wille z ijn , door 
dit spoedig voor elkander te maken, 
'I'ar i.evens 
Adv. op contract 
id. 9 150 mm. of meer 
Losse advertenties 
BIJDRAGEN 1955. 
Van de verenigingen. en instellin- · 
gen hopen wij voor 1955 in het alge 
meen op een zelfde bijdrage als het 
vorige jaar. 
Van een paar verenigingen9 zagen 
wij 1 indien mogelijk 9 de bijdrage iets 
hoger9 om tot juiste verhoudingen 
te komen met andere 'verenigingen. 
In de maanden Febr. en Maar t zal 
een kwitantie voor de Bijdrage 1955 
worden aangeboden. U kan ons echter 
een dienst bewijzen9 indien U iL de 
loop van Januari het bedrag aan 
ons overmaakt, zoals hierboven is 
aangegeven. 
D~ TWE~DE ,jaargang is mot het ver 
schijnen van dit nummer gestart. wij 
wilden nu gaarne eens een oordeel 
vernemen van onze lezerskring1 hoe 
men denkt9 en wat men vindt over 
de vorm en inhoud van onze dorps 
krant. Wi1 staan open voor alle cri 
tiek, mits ingekomen stukken zijn 
voorzien van naam en adres van de 
afzender. 
Nieuwe ideeën zijn al tijd welkom! 
COPIE voor het volgende nurnmer in 
'Ge leveren vóór 25 Januari bij 
A..dministratiekantoor Smit 9 A. 217. 

f 0107 p,mm. 
f 0906 p.mm. 
f O s 08 p O II]J{l. 

Red. 

St, JORI3 V:GRSLJu'/I:' H~T DORPSG:~BEUR0N ----------------------------------- 
D~ ll~1Dl..RB~ID~R8BOND9 afd. Berkhout 
heeft een mooie avond gehad met de 
arbeidsrstoneelvereniging uit Ee 
demblik9 die op een boeiende en 
goede. wijz e een vertol:1::inc; "'.'.8f van 

het toneelstuk iTZeemansvrouwenH. 
Een aandachtig gehoor en na afloop 
een daverend applaus. . - - 3;3N AGRARISCH zaalf orum in de Ridder ~ 
stond ook in het teken van de be- ; 
langstelling, Het forum bestond o .m . :.. 
uit drie Statenleden9 stuk voor 
s buk bekwame mensen op het platte 
landsvlak. Burgemeester Bee~ster 
boer zwaaide de voorzittersscepter 
Gn htj deed het ook uitstekend, 

- = e, 

- .-. 
VOLHARDING gaf een goed concert en 
in een vijftal nummers.vertolkte zij 
op du i.do Lijke wijz e de prima kwali 
tei t'?n van ons fanfarecorps. I.aten 
de Be.r-khou't er-s toch meer waardering 
hebben voor hun Corps 7, zij verdient 
dit vast Gn zeker! : - - De Borkhouters kunnen schijnbaar o"~ : 
goed biljarten9 want in de wedstr\rd t 
met hun sportgenoten uit de Goorn7 ~ 

behaalden ztj de overwin..ning. Ii/Iaar I 
de Goorn krtjgt revanche9 dus is op- ~ 
passen de boodschap. ·~ ..-: 
:!.!JN DAN Bloembollencultuur! Een d.ruk ê 
bezochte vergadering in de Ridder E 
onder bekwame leiding van de Heer ~ 
Berepoot. Dit vak leeft in een peri-; 
ode van belangstelling9 dit bleek ~ 
wel duiçlelijk uit de besprekingen. 
De kweker G. Schmidt bracht de eer- ... 
ste bloeiende tulp mede; er staan : 
bij deze· vakman 154 soorten om te _,_ 
trekken. - .. ~ 
J:.;.H.B.O. 9 Brandweer en B.B. hielden 
een paraatheidsoefening aan de _ 
Goorn, :Gen goed geslaagde demons t r-a- ::.:. 
tie, waarover de leide:J?S zeer te-";-/ f 
vreden vmren, Regelmatig oefenen is ~ 
de enige wijz e , om in tijden van nood 
met succes te kunnen helpen. 
T:EN ,SLO'I1T3 nog Olympia 9 welke ver 
eniging weer tevreden kan zijn met 
het succes van een drietal uitvoe 
ringen. Vooral de Meisjes en de Da 
mes-3cnioren hebben zich kranig ge 
wee.r d . 'I'o t slot belletten in een 
sprookjesachtige verlichting. Hier 
na bal, waarvoor vooral Zondag 
avond veel belangstelling be 
stond. De heren waren ver in de 
ffiecrderheid, zodat vele snelle 
runs moesten worden ondernomen om 
tot het doel te komen. 

- - 

c - ~ - - •... 
!!:; - 
- - .•. .•. - ,.. .. - - - - - ,., .. . ,.._ - BRANDFvb:SRO:GFENING OP 8 JANUARI9 i '") 30 1- . . d ~ . dd r, t J • - ·-· uur n i m , 011 e .t<.i er o e oris. ::- ~ - - - - - - 
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toegewenst aan 
al onze l0ze:-:3 van 

Redacteur en redactie-commissie 
J. Barten 
en echtgenote 

Caïé De Ridder Sto Joris 
~ wensen U een voorspoedig 1955. ,.... 
~ Al onze cliëntele7 vrienden en 
~ kennissen een Gelukkig en VJor 

spoedig Nieuwjaar toegewensto 
Fo Peetoom1 

Jo Peetoom-Muldero 

E .. ·- 

e ... 
::: 
•... :: 
è: - G3lukkig Nieuwjaar 

Do Langereis 
en echtgenote. 

Smederij Bobeldijk c 

- - = E 
E ... ..... - § 
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Jo· Beuling 7 
A. Beuling-Aay wensen 

alle Berkhouters een voorspoedig 
19550 

Bestuur en leden van de Gymno Ver. 
een gelukkig 

J. Altena en Echtgenot~ 
wensen vrienden en clientele 
een gelukkig Nieuwjaar. --·--- .•. ------·---------------- .•..•...• -- .. ---- 
Bakkerij Nierop .. 
wenst haar geachte clientele, 
vrienden en bekenden e~n ge 
lukkig 1955. 

J. Schmidt9 

Mo Schmidt-Brinkerink 
wensen allen een gelukkig 1955 

·--- 
N i c . Graft dijk 7 
E • K . Graft dijk-Lakeman, 

Gelukkig Nieuwjaar. 
------------------·-·· --- 

J. v.d. Vegt 
en echtgenote 

wens en allen een Gelukkig 1955 
Dat 1955 voorspoed zal mogen be 
rokkenen. 

Mevr. A. Bakker-I.angereis. 
····--·-- •.. -·-·· ----- .. ----··-- 

co :Z.wagerman - Bobeldijk 
In grr:;ente en fruit 

Gelukkig 1955 . 

D. Vo Hilten9 
T.Jo v. Hilten-~.d. Veen 

wen.sen cliëntele? familie en ken 
nissen een.gelukkig 1955. 
,~ .. ,- ..... = _, ••..•.•..•.. ----~····· .. "·----~···-- .. --,-, .. ~-·~---~·---~---····- -~---~--~-·-·- .. ·--··-··-· 

Gelukkig Nieuwjaar toegewenst • 
J.D. Smit 

Administratiekantoor Smit 
H. Roos 
en ochtgenote 

KapP,erszaak Berkhout, wensen 
clientele een Gelukkig en Voor 
spoedig 1955. 

K. G. Smit, 
G. Smit-Bontekoning 

Gelukkig Nieuwjaar. 
"O'Lymp La" Berkhout wensen U 
19550 -------------------------------------·---·-··,-------------- - 

KALENDER 16 Jan. De Gong De Ridder 

De hele maand Januari kolven 
18 Jan. De Gong De Ridder 
28 Jan. Staatspensionn. De Ridder 

50-slagenwedstr. De Ridder P R E E K B E U R T E N 4 Jan. Plattelandsvrouwen 
(met heren) De Ridder 31 Deco 19 uur Ds. Doorn 

7 Jan. Lnst .v. Arboüntw. De Ridder Oudejaarsavonddienst 
8 Jan. Klaverjaswedstrtjd De Ridder 2 Jan. geen dienst 
9 Jan. Kunst naar KrachtYriendschap 9 Jan. 10 uur Ds. Doorn 

14 Jan. La.ndbouwvoorl. dienst 16 Jan. 10 uur Ds. Doorn 
Praatavond De Ridder 23 Jan. 10 uur Ds. Kastein 

12 Jan. Nutsspaarbank De Ridder 30 Jan. 19 uur T)s. Doorn 
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V:BR3NIGING~N ~E IFST:SLLINGBN ----------------------------------- 
usp~~~bank Ber-khout " 

Het Bestuur van de Spaarbank te 
Berkhout maakt bekend dat de eerst 
volgende zitting van het Bestuur 
zal worden gehouden op Woensdag, 
12 Januari 1955 des voormiddags van 
10 - 12 uur in "De Ridder St. J'or-Ls" 
te Berkhout. 

Verder dageltjks geopend te Berk~ 
hout A.128. 
"Ned. Herv. Dameskransa 

Dinsdag, 14 December hebben wij 
onze Kerstmis-btjeenkomst gehouden. 
Het clublocaaltje ïNBs getooid met 
dennengroen en tafelversiering? 
hetgeen een vriendelijke indruk 
maakte. Na de gewone werkzaamheden 
en het uitreiken der loten werd 
een kopje thee met versnaperingen 
gebruikt. Daar-na werd overgegaan 
tot het uitreiken van de pakjes9 

wat veel vrolijkheid veroorzaakte, 
daar dit geschiedde op de wijz e van 
hersengymnastiek, wat aardig was 
bedacht. 

Nadat de kaarsjes waren on.tsto 
ken9 las Mevro :ûoorn een Kerstver 
telling voor i welke met aandacht 
werd gevolgd. Na nog een kopje 
thee met cake te hebben gebruikt, 
volgde de samenzang? en hierna 
sloot de voorzitster deze 5ezelli6e 
bijeenkomst met een gedicht .m een 
tot weer ziens op \voensd.ag 7 12 Ja11. 

Coöp. Boerenleenbank 
"Berkhout 211 ---- 

Vrtjdag, 31 Decëmber is de Bank de 
gehele dag gesloten in verband met 
de werkzaamheden aan de ;jaaraf 
sluiting. In Januari zijn cle kant cor' 
uren geheel nor-maa.I , 
Alle· wer kdagen van 2-5 uur, 
Vrtjdag van 9-12, 2-5 en 7~9 uur9 
Zaterdag van 10-12.30 uur in 

Hotel Pijl te Hoorn. 
verbo~wing kantoor. 

DG verbouwing is thans geheol ach 
tor de rug, zodat weer van de zij 
ingang gebruik gemaakt k an worden. 
Indien men als uitzondering eens 
buiten de zittingsuren komt9 dan 
toch gebruik mak en van de kantoor 
ingang. 

- - · - 
Renteb:~jschrijving. 
De ren:CebijschriJving op de spaar 
bankboekjes zal weer plaats vinden 
in de eerste we ek van Februari rr. L, - 
op 8-9-10 Febr-uar L. E;en nadere op- Ê 
roep volgt hiero~~E_nog. 

- - 
· ·- 
- "De Gong" ~ 

0Zo 1n jonge kerel zo "n jong :E 
leven ... .v cr-pe s t . verwoest .• , en ;_ 
waarvóór, Milly, wäárvóór ... ?? ~ 
"N cos: onze vrijheid, Al! Voor Wïlma, E 
Peggy. en mij. e e • E 

De II Gong" brengt op 16 e-n 18 J&nu-':: 
ari voor U, :Z 

uDe best; jaren van ons leven, 11 § 
naar de gelrjknamige 20th Century- ~ 
Fox film, geschreven naar de Ame- b 
rikaanse roman uGlory for me " van : 
M k" 1 K t : 1.e_ in ay . an or. - 

Wij hopen met dit toneelstuk heh : 
nieuwe jaar in te zetten en gelo~ : 
ven U een avond te kunnen bieden, E 
die nog lang in herinnering zal E 
blijven. "Zal de mensheid eens be- S 
seffen dat oorlogen geen oplossin- § 
gen br-engcn , doch alleen maar ver- =. 
nietiging". 3n dat zij 9 die 'offer- S 
den de beste jaren van hun leven... ;} 
en toen hot leven zelf, om het = 
meest elementaire begrip der mens- - 
heid te verdedigen: 11De Vr~jheid11 

niet voor niets_i~_geweest. 
"Gymn. V .9_~_!Jly:!'.!!12_iéf' 

De uitvoeringen zijn weer achter 
de rug -2:i:1 in het n i euwe jaar be 
ginn.8n we viees: met frisse moed. :ë;en : 
peri od e van vrij turnen zonder wed- ~ 
strijden en uitvoeringen ligt voor,_... e 
ons 7 zodet het een goede gelegen·..__) ~ 
heid is om nu te beginnen, als men § 
nog geen werkend lid is. ~ 

Woensdag, 5 Januari beginnen de E 
le.ssen "'\veer,------- z 

Om de an Lmo voor het turnen te i; 
vergroten heeft het bestuur b eslo- ;; 
ten de lesuren Is avonds te wijzi- :: 
gen om aan verschillend.e verlangens î 
tegemoet te komen. Door onze hulp- ~ 
leidster is 't mogelijk dit uit te S 

- - - - - - ::. - - - 

- - voeren. 
Dames-3enioren. Besloten is een 

tussenploë g samen te stellen 9 wel 
ke onder leiding van Mej. langereis : 
zal oefenen. Gehuwde dames die niet e 
meer turnen, maar zich toch te 
kwiek gevoelen voor de bestaande 
Dames-Seniorenploeg9 kunnen zich 
hiervoor op5even, 

· - 
~ - ,_ - - - """ - - - 1;: - - - 



II,:;.cE:n. Een bezwaar van het oefenuu-r 
vande He r en , was steeds dat dit t; , 
laat was. We zullen nu om kwart over 
acht beginnen en zullen dan met de · 
zaal wel eens moeten wisselen met 
de Dames9 maar er wordt afzonder 
l~k geturnd.· De lesuren volgen 
hieronder; 

2- 3 uur Kleuters 
3- 4 uur Kleine meisjes 
4- 5 uur Kleine jongens 
5- 6 uur Grote meisjes 

6. 15- 7, 15 uur Grote jongens 'Oranj ev Bob Ldril 11 
7 15 8 15 U 

, D s . ( 1 _ . , er . e 1J K 
e - • ur ame s en. o e e v e 

C K ) In de onlangs gehouden bestuurs- 
e orver vergad . . d O . . . 

7. 15- 8. 15 uur Tussenploeg Dames . c: . ering van e - r an j eve.r en i.g.i ng 
~, . ( -1 '·H • - .i s be s Lo t en , voor d e a v s . feesten op 
i:le11. o , e v. r,,e J e 1:an- :zo , - · l 1 · . ? ~~ri a.s. voor opig nog een af- ger"'1s) . .u - 

tJ_ wacht.ende houding aan te nemen in 
::-erband ~~~ de 10-jarige herdenking 
aer bevr~ding. In verband hiermede 
werd nog geen definitief avondpro- 

······-···---·-·-·····---·-----·····--·····-·····-.,·--·· ·-· .. gramma cpge at e Ld , maar werden wel 
C. Timmermans en echtgenote de mogelijkheden I om voor de derde 
wensen aan vrienden en cliëntele m':'al met esn revue voor het voet- 
een Gelukkig Nieuwjaar. l~cht te komen9 onder de ogen ge- 

Café "De Rode Leeuw" zien. 
_·-·-- .. .-- .•.•. ·--- ..• ---~--·-·--· .• ·--~,·--·-··~··--··-··-·"- ··-··--,·--~-----··"·-- ---~· .. J1'":'"'\. • "'.'" -- --:-- 
Bestuur en Leden van de i1rb-'roneel- Ln.ac on.i o l\,n,Gem.·' 
vereniging wensen Donateurs en ·al- De Di&conie der Herv. Gemeente 
len9 die haar op enigerlei wtjze tot ~aakt bo~end dat de zitdag zal zUn: 
steun zijn geweest 9 een voor.spoedig ) .l anu ar-J 195:> 
1955 toe en hoopt ook Ln het komen-- van 10-12 uur voor betalingen 
de jaar weer op Uw gewao.rdeerde be- rn ~Eu~ 2- 4 UlIT voor uitbetalingen. 
langstelling. lev 83:lS vvordt de aandacht er op ge- 
-·----------·-·----·:--· .. ·-----···-·--·-···---·····-:--·-··"'··-····· ve s t i.gd , dat na 9 Januari de admi- 

K. Leeuw ~zn. en echt~~no~e nistratie van de Diaconie berusten 
wensen vriend~n en client~le zal bij 1-:... Beemsterboer Pzn. 
een voorspoedig en gelukkig 1955 . 

Kruideniersbedrijf. · 

8.15-10 
8.15-10 

uur Dames 
uur Heren 

WORDT LID V.AN O L Y Ii P I A 

... - - 

"Kunst naar Kracht" 
Onder leiding van Mevr. Nierop 

Houtlosser en de Heer S. Moeyes 
heeft het Jeugdtoneel momenteel in 
studie 11Ivïr. King". Dit is een thril 
ler in drie bedrijven door Gerald 
van Don, we.arin de spanning tot de 
liatste scene is verzekerd. 

De openbare uitvoering vindt 
plaats op Zondag1 9 Januari in café 
11De Vriendschap1·1 te Bobeldijk. 

V O O R KIND~~R:B::N 
---- ---- --------------------------~----------------------------------- 

De oplossing van het vorige raad 
sel was: LIP en dat z~n de drie 
beginletters van Liep(of loopt)9 

In en Pardoes. De prijs die op 
school zal worden uitgereikt9 gaat• 
deze keer naar Dik Vet9 A.1799 ! 
Berkhout. •----------------- 
En dat was ik nog haast vergeten :----------------· 
allen een bijzonder gelukkig Nieuw~ 
jaar. Allemaal het allerbeste9hoor!! 
En.begin meteen maar goed9 hier 
zijn de nieuwe raadsels. Doe je 
best!! 
1. Waarom regent het nooit twee 

dagen achter elkaar? 
2. ScLrijf honderd eens met 4 de 

zelfde cijfers. 

D Tl: 3. Het heeft geen deuren9 geen ra 
men en geen deksel en toch kun 
je het net zo vaak open en dicht 
doen9 als je wilt. Wat is dat? 

Oplossingen vóór 10 Januari inzen 
den aan Administratiekantoor Smit9 

A.2179 Berkhout. 

VAJ."'ïf 
OUD 
TOT 
NIBU1i\i 

Hoe oud 
zou d·ie 
wezen?? 



Aî·~,~ .. ; ~·;:·:;~;·~:~~~:~·-~·-· .. :·~_- :·-· · · · · ··-~· ··~-~"r·· ··-;·~j'" ;;::~:~·~:;N ~·~···;;·;~·::·~~~·-·~ ., ~ 1 ;; 
KLAAS 1SMIT I Belangrijke Besparingen 1 - 

Sluit w 1 1 Door Premie en 1Subsidie I ! J;arnre~{~ f 10 80 1 Vrijblijvend Inlichtingen I 
- J:-' 9 1 rre 1 1 ,t:- 
+ Waarborg f 100.0009-- ! 263c 

I 
+ Neem zelf geen risico voor i P, KLOK I 
+ ~~ !: i ~el~ 9 

;~ 1: ~ eR :!~r z e kering r----- ----------·· ----------------·--·--·------1?.?B.~B.2~~----·-------·------·l :, 
HIER J iL'fil" CON·I·ACT? 1 

Berkhout 9 A. 88a - Tel. K, 2295-239 ,~r· lt u k d ·· •11 ~i verze er ZDn van een , 
;.-----··--"·-----·-·-··- .• ···-----------·-·----------···--···-·--- .. ----·-· .. -···--·-·-1, ge z e 11 i ge oude j aars avond 9 neem I 

Alleen dan een. 1 dan een goed radiotoestel. 1 

LEKKER KOP KOFFIE I PHI:GIPS FRIDOR ERRES I 
van Oud op Nieuw . I Met dit natte koude weer is <, j . 

met I EEN ERRESVERWARIVIINGSDEKEN I 
ST?~ROVITA KOFFIElVIELK I ten zee.rste aan te bevelen. j 

PEETOOM'S ZUIV:GLHANDEL-B3RKHOUT. lsTRAALKACHELS9 :EL.SCI-:IE'ERAPFARATEN9 l 
,-------------·-----·- ------------ ---·------ .. ·-- ------------- -------- -----·-·---·-·, INFRAPBII. 

9 
STRIJKIJZERS 

9 
EL:ZCTRI- ~ 1 

• NIEUWBOUW I SC}{5; WASI:JIACHIN3S 7 . enz. enz • enz. "---./ j 
VERBOUW r·- - J·. 1SCHUTS - BERKHOUT . . .. -· ·1 

T • DIVERSE REPARATIZS j Schildersbedrijf ! el ! , ! 2 - ! -0- ! 
, 52 JAN BEULING. Î Voert alle schilderwerken uit. . 1 . -- . . . . . . . . . · 1 Klassieke en moderne werkwijze. 1 "= 

. T~:Z:TIEI.B3:EDRIJF Jiu'if KARST:SN I Behangen - Decoratie. ·! 
B ! 1 erkhout De Goorn i Beleefd aanbeve l.cnd , 1 , -o- 1 " 1 ..__ 

I Ï\!1AANDAG, 3 Januari 's · morgens ~-------------------------------·--··----------- .. ·-···--···{·~--~~-h~~§--~-----~ ~ 
l ! i ! 9 uur i 1 +- D7RKE· BL··AAD ,;:;• 1-c' G-.,..0 nr,'NC IT·D 1 1 1' i , V L_r.i.L .1.. . - • U ..I.'..f Ü .J.JÜ -'- ..DJ. ...•.......• e • : 

jbegint onze grote klfjaarlijkse i 1 -- r-. t k U d d 1.. . I' , · t . 1 La a oo. w me e "e ingen9 program- ! u l ver oo~~ 1 ma vs , circulaires, aankond i.gi.ngen , 1 - 
1 . ....___) 1 Uw r-e c Lame 9 enz. goed en voordelig 1 = I U weet wat dat zeggen w.i l ! 1 d~o;'. ons ~e~zorgen. In kleine e; 1 3 
!lOü°;b kwaliteit tegen de laagtst mo- 1 gr O r e op l agen de helft aan drukko --"\! , 
!gelijke prijs. Let op de speciale 1 !en V?3-l1 n:r~a~l ~rukwerk ! ? ? '-...../! 
!FOLD:r:GR9 die U dezk dagen wordt be- 1 1'robeert U net e.dnS9 " 1 
izorgd./0% t . i + Voor u -~iiT~-~~vreden z ijn , 1 ; Q r l ng 1 1 ?oed st~nci1w~rk.kunt u vanaf I 
i () · . ; + neden b~ ons terecht. 1 

:op alle. g?ederen7 welke niet ond r 1 -: T, - o, -r--, 7 , rr , 1 -::: 
. !de opruiminD"sgoederen vallen, 1 J~D1lHNI0T.tiATL.:.iKANTOOR SfülIT 1 
' -- 

0 ! TEL, 293 - BERKHOUT i 
, ;3teeds geheel tot Uw dienst zijnde 9 J·--------·---·-------------------- ·········--··········----·-··-------·-------------·! ls ! Te koop; een fiets 7 zeer geschikt I 
j ~~ j Ivoor me i.s j e s , f 207-. J.Altena. 1 

1 - s !Te ko op e 6 of 8. biggen7 een z.g.a.n.1! ' l b i t ''d . . : ~ \._ i ie eriernj er en een wringer a , g. s . 1 :Be::~~~~ De t:~~rn 1-~-~~~~~~~i~;~;i~i;:7:j 
! 236 · 496 l Aan U allen een Zalig Nieuwjaar. 
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Jaargang II no. 2 Berkhout9 1 Febr. 1955 
RUJ'JIOER OM DE MELK. 

Het rumoer rond de melk en de melkprijs begint enjgszins 
te Luweri , het laatste wat schrijver dezes er over hoorde was 
Zondëg j.l., toen B. v. Dam in zijn landbouwkundig r-ad.Lopr-aa t j e 
zijn oordeel gaf, 

Alle discussies en publicaties, welke over deze kwe s-, _• 
tie handelden9 heb ik met belangstelling gevolgd. Er waren vóör 
en tegenstanders aan het woord, er we r-d gegoocheld met reeks en 
cijfers, met het resultaat, dat de gewone man die met deze ma 
terie niet vertrouwd is, aan het einde precies even wijs is als 
aan het begin. Er wordt ·gesproken over kostprijzen en over de 
zeer grote verschillen hierin~ daar de kostprijs in het westen 
veel lager ligt dan in het oos'ten en op de zandbedrijven in het 
zuiden van het land. Dit verschil is zeker aan te nemen~ de 
vruchtbaarheid van de bodem, de grotere bedrijven en vaak de 
veel betere inrichting van de behoorlijke weidebedrijven en an 
dere factoren wettig n wel het kostprijsverschil. 

Een andere vraag is deze, 2ls inderdaad dan de kostprijs 
in het westen veel lager is9 waarom dan ook hier een verhoging 
van 3 cent per liter? Als ik goed ben ingelicht en ik heb mijn 
licht opgestoken blj een grote melkveehouder_in onze gemeente9 

is de laatste prijs aan de boer 694 et. per% vet1 btj 4% vet 
ontvangt dus de z e bo2r 4 x 6 94 et o = 25, 6 et o per Kg. Door de 
toeslag hierop komt deze prijs nog iets hoger. 

Indien wii de waar de van de consumptiemelk, d.i. dus de 
2;% melk7 berekÖnen naar de uitbetaling aan de boer? dan heeft 
deze een waarde van 2i x 694 = 16 et. De consument betaald 
29 cent, verschil 13 cent, dit is dan het bedrag aan verwer 
kingskosten voor de zuivel~abriek en de winst voor de sltjter. 
Van hieruit kan ik niet beoordelen, of dit hoog of laag of 
juist is7 ik constateer slechts de feiten. 

Als de minister meent midden in de winter de subsidie 
af te moeten schaffen en dus het volle gew-i-cht op de-\,.c_consumen t 
legt 7 dan is deze prijsverhoging wel op een onjuist moment ge- 



.coz en en sociaal t,0Zlbl19 moeilijk aanvs ar-dbaar . Tot deze conclusie 
komen ook talrtjke insiders in dit melkrumoe~, Nog steeds wordt in 
de hogere ragionen over de melk 0n de malkprtjs van gedachten ge 
viiisseld; er klopt toch schijnbaar iets niet! Misschien dat t.z. t de 
ze melkprijspoli tiek nog eens voor een ié, der b-ogrijpelijk uit de doeken 
wordt gedaan, 

Pe~soonltjk betreur ik 66n ding: dat het beste product van 
het platteland9 het prachtigste ün zuivarste voedingsmiddel voor ons. 
volk9 verknoeid wordt tot een standaardproduct, waaraan alle heer 
ltjke smaak is ontnomen en dat btjna twee dagen oud is als het de con 
sument wordt voorgezet! 

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

ADVERT:SNTIE-CON1rRAC1l'E]\ 
WI}. rekenen er-'op ~- dat· U in de loop 
van.deze maand Uw contract 1955 
over-maak t op Ónze rekening bij de 
Coop, Boerenleenbank Berkhout 2. 
Dit. spaart ons moei te en tijd en 
het is voor U ook eenvoudig, Adver 
tenties op c orrt.r-act zijn f' o 9 ol/mm 
voordeliger dan losse advertenties! 
Profiteert hiervan! 
BIJDR.',.GEN 1955 
Van de verGnigingon en :Lnstellin6en 
hopen wlj op eenzelfde medewerking7 

Wij hebben reeds van enige penning 
meesters de hijdragon v:'.a de bank 
ontvangen 9 waarvoor w\i U hierbij 
vriendelijk dank zeggen. 
I:l'tGEKOivîEN 3TUK 
Laat de klok maar luidens laat de 
klok maar slaan .. ,,, 
Tot mijn spijt kunnen we dit van on 
ze gemeenteklok niet zeggen, want· 
sinds een paar jaar is hij zo af en 
toe defect en laat bij het luiden 
verstek gaan, Het schijnt 7 dat er 
niemand is die de mog&lijkheid ziet 9 
om het weer in orde te niek en , 
Misschien weet Jaap Vorst hiervoor 
nog wel een goede remedie; evenals 
voorheen maar weer aan een touwtje 
trekken en de klok zal gaan7 de 
klok zal altljd gaan. 

COPIE ZN , .. DVZRTBNTI].BJ voor het vol 
gende nummer vóór 22 Febr-uar I in te 
leveren bij Admii1istratiekantoor 
Smit9 A.217, Berkhout. 

Eed. 

St, JORIS V-:J;RSLAAT r-:l.2I:T' DORESG::rnIJUR~l'J ----------------------------------- 
WAT DE GL3T::Ll:LVO:ND b~j du l?latte 
landsvrouwen' betreft, hiorvan kan 
alleen maar gezegd worden dat het 
een avond was van hoogstaande cul- 

: 

tuur. Aafje Top is een begaafd 
kuns t onar-o o 1 zij h ee f t tiidens haar 
spel de door haar voorg~d~agen ge 
schisdenis ..nner-Lijk moeten kunnen 
beleven, h2d ztj dit niet, het zou 
haar niet rr.01:;elijk zijn geweest, haar 
uiterst aandachtig gehoor op een 
zodanige wijz e te bo e i sn , als zij 
deze avond hE)eft gedaan. 
Namens alle manlijke bezoekers Vèdl 

deze avond een hartelijk dank voor 
deze uitnodiging. 
De verwachtingen war en bepaald 

reeds hoog gespa11nen, de Ridder was 
tenminste tot aan de ingang geheel 
ge:71.üd ! 
VATif .DTI; · VROûvf0N naar de mannen is 
maar een· kleine stap, maar eE::.,1 bij 
eenkomst van de tuinders is op z1n 
tijd niet alleen nutrt i g , maar Öok 
nodi[;. Door eendrachtige samenwer 
king en bundeling van alle kracht~n t 
zal de tuinder zijn positie, welke : 
in minder gunstige jaren vrlj wan 
keJ. is9 moeten trachten te verbe 
teren. 
De Heer Le.ngereis uit Ursem sprGJX 

over de bet r:kenis van het Landbo.,__,.- e 
schEp, waarin de tuinders door mid- • 
del van hun organisaties hun stem 
kunnen La t er, horen. De tuinderij is 
een veel kwetsbaarder bedrijf dan 
het weidebedrtf en daarom geldt 
voor de tuinders nog steeds het 
dev.l.e s e -1Veest nuchter en waakt! 
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B~~B.KEOUT is een dorp van gelukkige 
mensen; G. Nijhol t werd w l nnear- 
van een luxe Renault-auto, G. Beu 
li~g Kzn. werd verrast met de bei 
de v:ollen dekens van de Olympia 
verloting en Ds. Doorn was de g~- :. 
Lukk i.ge winnaar van de vijf·tig gul- ·i 
denpr~s met de oplossing van een = 
puz z l e uit Vrij Nederland. 
En nu maar loten en puzzlen? U 

ziet, de gelukszon schtjnt op ons! 

" "· 



~j_i,j DAf\f .NOG IJ_:;·11.J over de laatste uit 
voering van de Gong. Deze toneela 
mateurs hebben met de opvoering van 
nne beste jaren van ons leven" hun 
goede na.an; geprolongeerd. De vdl om 
wat goeds te brengen en daarbij ge·, 
steund door het vakkundige enthousi 
asme van Karel Laverman9 hebben van 
dit uiteraard sombere toneelstuk 
wat moois gemaakt, 

De Gong gaat nog steeds er op uit 
met 11Het Wentelend Rad"; dit boeren 
stuk beleefde reeds haar 20ste op 
voering. Overal dan ook volle zalen 
en dankbaar publiek. 

IndE;)rdaad9 wij kunnen het devies 
van deze vereniging onde.r-schr-ijven , 
want "Ds Gong stelt niet t.e Leur ". 

OOJ\ 11.NDERE vere:..ügingen zijn actief; 
de L9..ndbouwvoorJichting hield een 
goede pr-aat avond over het gras 
landproe:fbedrijf in de Wogmeer. 
D~ KOLFCLü-B had het zeer druk met 
een 50-slagen .wedstrijd9 waarvan de 
uj_tslag vol verwachting wordt te- 
gemDet gezien. · 
EN DE SOCIFTEIT 9 ·1De Herleving 11 

organis~ert ter gelegenheid van 
haar 5-jarig bestaan een belang 
rijke serie klaverjaswedstrijden in 
de Rode Leeuw9 waaraan door een 
twaalf verenigingen wordt deelge 
nomen. De eerste avond namen wij 
reeds een kijkje: 56 liefhebbers 
schudden de kaarten met veel élan. 
En maar punt en tellen, 

-----------------------------------·--------·--------··-------------------------=- 
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Beste meisjes en jongens9 

De prijswinnaar van deze Ice e.r is Ge art l{"vi.ip,;:r, i., 215 9 Berkhout, 
want de oplossing wasg 

1. Omdat er altijd een nacht tussen zit. 
2, 99 9/9, 
3. Je ogen? je mond of e8n boeko 

De oplossing van het tweede r-aad.s e I is ;.,i_~et_ 25 + 25 ·j< 25 + 25, 
want dat zijn vier dezelfde getal:iGn en ik vroeg vier dezelfde 
cijf ers! 
De prijs zal je op achco l worden gege·rnn; Geert a 

Het p~Ç'Obleem van de :~ul tan. 
Een westerling was eens in oude tij- 18 witte e~ ~l zwarte ballen. Wel 
\......./m op een onderzoekingstocht ge...:. n.o est hij alle "ballen gebruiken en 
vangen genomen en ter dood veroor- bo7endie:::-:. kreeg de Su1tan het 
deeld door de Sultan van het Larid , r0cht de vazen te verwisselen wan- 
waarin hij zich bevond. 1-::.ee::..., de ontd.e~fkingsreiziger klaar 
Hij kreeg ec.hter een kans zijn vrij- z cu zijn met verdelen. De man dacht 

heid terug te winnen. Er werden n,lo e-v-en La en verdeelde de ballen 
twee vazen voor hem gezet, één met toen ~o dat hij de meeste kans had 
vijftig witte en één met vijftig ee.n w.it t.e bal te pakken en inder- 
zwarte ballen, waaruit hij geblind- d:aQ gelukte het hem dit klaar te 
doekt één bal zou mogen trekken. spelen, zodat hij naar zijn 
Was het een witte dan herkreeg vaderland kon terugkeren.· 
hij de vrijheid, was het echter </~\ . . De vraag is nu: Hoe verdeel- 
een zwarte, dan zou hij onher- \,;'.J: .. '\'.'Î\ :'f'· de de reiziger de ballen? 

lz-. ,~~ > 1 .•• • ., , T,l 

roepelijk ter dood gebracht .. -\°'\ ~~1:-:.1 Op.l.cs s Lngen voo'I! 12 .tiebruari 
vvorden. ,:::?:(( t,....', aan .1..1.dministratiekantoor 
Hij kreeg het recht de 100 ; 0,ff Smit 9 .: 217, Berkhout. 

ballen ?Ver._de. vazen te verde- v(r(Pn·\~') En. omdat dit echt weer. een 
len zoals h1J wilde, dus b ;v . \ J;f1,,. raadsel voor de groten is, 
in de ene vaas 32 witte en 39 ~i~\> volgende keer iets speciaal 
zwarte en in de andere vaas """,:...,.,_,, #C· voor de jongeren. VRIEND 
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VERENIG HT GEN ~N IN,S1rI1~L.;:;IN GEN ----------------------------------- 
"Inst. v. Arb. Ontw." ...•. ---- 

Evenals het vorig jaar9 hebben do 
gezamenlijke besturen van het I.v. 
A.0.9 de A.N.A.B., V.A.R.A., F.v. 
d.A9 Vrouwènbond van het N.V.V. en 
de toneelvereniging D.h.V.-V.h.V. 
besloten9 ook dit· jaar weor een 
zaalforum te organiseren. 

H~t forum zal onder leiding staan 
van Ds. L. Doorn. Verder zull0n 
zitting nernen . 
W. Thomassen en echtg. 1 

Burgemeoster van Zaand. 
W. Wiese9 

Lid van Prov.3taten 
Dr. A.J. v. Leusen, 

Bekend door zrjn radio 
rubriek ;1Tijdolijk uitgeschakeld. ·1, 

Deze avond zal worden gehouden 
op 15 Februari a.s. in café ·1J)o 
Riddor St. Joris". 

Aanvang 19,30 uur. Entreé j 0960 
(koffie inbegrepen) 

Toneelver. vtKunst naar Krachtll -·- -· ---·- -------· -··-·- . -- ... -· .. - - -···- 
De Hoor R. Kistemakor 35 jaar 
lid dor vereniging, 

Bobeldijker vorenigingsman no. 19 de 
Heor R. Kistemaker zal op 12 Maart 
a.s. 35 jaar aan onze toneelvereni 
ging verbonden zijn. Do Heer Kiste 
maker werd op 12 Maart 1920 tijdens 
een buitengewone ledenvergadering 
als bestuurslid g2kozen1 tevens als 
vice-voorzitter. In do jaren 1923- 
1926 hanteerde hij de voorzitters 
hamer9 om deze op 24 Maart 1926 
ovor to dragon aan do huidig0 voor 
zitter9 de Heer P. Koster Pzn. 

Ttjdens de ziekte van do Heer Kos 
ter9 in de jar(n 1928-j3 nam Kiste 
makor wed0rom de leiding op zich. 
Nadien is als vice-voorzitter nog 
velo malen en nimmer teverg0efs 
een beroep op do nestor dor voroni 
ging gedaan. 

Dit jubileum hopen wij op onze 
slotuitvoering to hordenken1 waar 
bij als jubileurnstuk is gekozen 
"Via hala'ç9 n aar- 1t bekendo book 
van John Kni ttel 9 wi cns moc st.er-wer-k 
grote bekendheid heeft 0ekrogen 
door Da . Lcidstra. Wij hopen 9 dat vo 
le Bobeldtjkers van dezo avond go 
tuige zullen zijn9 modo als dank 

- ~ 
""' - - 

vole werk dat de jubilarisË 
dorpsverenigingen heeft 5 

voor 't 
voor de 
verzet. 
"Br-andwe er-" 

- - · ·- = .., .. - - Oof oning op 5 Februari a, s,, ;;; 
' s middags half drio bij het spui t-Ë 
huis. : ---- ~ 
-~1~,<'-?_nq__ van ...:.Gtaatsponsi_smnoringn § 

Wogons omstandighodcn, is de ~ 
9ropagandaavond1 welke op 28 Jan. § 
was gesteld, nu·geplaatst op Dins-: 
dag, 29 Maart. E 

Hot Bestuur heeft beslag woten f 
te leggen _op hot Langcdijker Caba- E 
retgezelschap met eon nieuw pro- = - gramme. e 

Hopende op con gezellige avond S 
on good 1.;veer Het Bost·__),• [ - = - . CoÖp. Boer.enleenba.nk 

"Berkhout 211 -- - .----~-----~ ---- ~ - - - . Rentebijschrijving 
en boekjescontrole. 

Dinsdag, 8 Febr, 9-12 uur A t/m C ~ 
1'- 4 uur D t/m J = 

- - - 
Woensdag,9 Febr. 9-12 uur 

1- 4 uur 
Donderdag,10 Febr.9-12uur 

1- 4uur 

- Lett. K ~ 
L t/m N § - O t/m S : 
T t/m Z É ·- Boekjes I die op bovenstaande dagen§ 

niet worden aangeboden, worden be-2 
last met j 1,-- adminïstratiekos- S - teno = 
Maandag en Vrijdag is de Bank nor- : 
maal geopend. ,._,, § - ·- nv olksonderwijs Berkhout" 
__ •••••••• ·---~- •. r ·-• ·.w ~- __ ,..., - •• -~. - 

De jaarltjkse propaganda-avond 
van Volksonderwijs is vastgesteld 
op: Vrijdag9 11 Februari 19559 

1s avonds 7.30 uur in de Rid- 
der St. Joris, ~ 

· Naas t het propagandistisch woord§ 
treedt deze avond voor ons op de E 
Heer J. van Ruiven9 met een bewer-= 
king van het beroemde toneelstuk § 

"He t Chinese Landhuis 11 ~= 
door JVIarion -Osman·-·en' James Corbettê 

Voordre.cht met p..:_ano begeleiding: 
Deze aantrekkelijke avond met het § 
alom bekende stuk zal velen van U:: 
naar De Ridder trekken. U heeft E 
dan niet alleen een goed prbgram- ~ - - 

- - - - ::; - - - - - - - - 

e ,.- 



ma9 maar U steunt tavens weer Vo 
onderwijs, in haar werk voor het o 
penbaar onderwijs, Ook nu groeit 
niet alleen onze school, maar ook 
het openbaar onderwijs in het alge- 
meen in stad en platteland, 

Tot Vrijdag, 11 Februari a,s, 

"Car-nava.Lc-Comnrl s s i e" 
Houdt U de 20ste Februari a.s. 

vrij? Dan is er op Berkhout iets bij 
zonders te do en, 

In plaats van de jaarlijkse bonte 
avond, zal er nu een Carnaval wor 
den georganiseerd. 

Iets aparts voor Berkhout 
Nog nooit vertoond!! 

~ Wij rekenen op a l l en , want iedereen 
doet mee! tot KiJk! 

P R Z E K B E U R T ~ N ....,.,....... . ...--- ,-,............------·- ·- -r-·-•·•- 

6 F'ebr, 10 uur Ds, Doorn 
13 Febr. 10 uur Ds, Doorn 
20 Fobr-, 10 uur Ds. Doorn 
27 Febr, 19 uur Ds, Doorn 

K J.J. L E N D E R 
3/2 Plattelandsvrouwen Langenberg 
4/2 Tuindersbond 

G:rote vergadering De Ridder 
11/2 Volksondcrwijs De Ridder 
15/') -r- _1 t v. ,: ... r-b . On tw . z., ..LLS · , 

liaalforurn De Ridder 
17/2 Landbouwvoorl,dienst 

verg, V?m. 10 uur De Ridder 
20/2 Carnavalsavond De Ridder 
27/2 Kunst naar Kracht Langenberg 

------------~--=======~============:=======-=~=====--=-~-- ------ --- -- 

< •. ~ . 

Looddief met gevoel 
voor humor 

Een dezer dagen moest een arbeider 
te Londen zich voor de rechtbank 
verantwoorden. Hij had n.l. eeil gro 
te staat van dienst als looddief 
achter de rug, Zen systematisch te 
werk gaand mens overigens met, mis 
schien geheel onbewust, een abso-- 
luut lachwekkend ~iddeltje tot het 
plegen van diefstal van loden bui- 
zen aan stortbakken. 
Hij ging per avond verschillende ca 
fé's in en uit, met dit verschil, 
dat hij bij de laatste beweging verge 
zeld was van de buit, Hij zette zich 
naast de andere stamgasten aan de 
1îar en liet een "neutje;' aanrukken. 

'---,:<ta enige tijd aan de bar te hebber; 
geleund en-van zijn borreltje te heb 
b2n genoten9 moest hij altijd even 
naar een bepaalde gelegenheid ... , 
Daarna verliet hij minzaam groetend 
het gedupeerde café, waar men op 
dat· ogenblik niets vermoedend met 
een vrolijk goedenavond repliceerde, 
De volgende "gelegenheidsmen.sir sig- 
naleerde meestal de diefstal, maar 
vaak niet eerder voordat de gebrui 
keltjke -en in dit geval fatale- rak 
aan de ketting was gegeven en zich 
een miniatuur Niagara binnen eon ge 
bied van één bij anderhalve meter 
had afgespeeld. De dader was dan e 
venwel roeds bezig woor oc:n andere 
douche te installeren. DG rechter 
sprak tijdens de zitting, dat de be- 

;, • 

klaagde op zijn manier nog vakman 
was ook! 

=Van HIER en GUNTER= 
·dist U dat de i.-msterdamscho hout 
havan, wegende kranen heeft voor 
700 ton mot een vlucht van 32 me 
ter~ zuiver wegend tijdens het hij~ 
:2<0n op .6 Kg.? 
In 1953 'Nerd in ons land 400,000 
ton papier geproduceerd. Per hoofd 
van ds bevolking bedroeg het ver 
bruik 40,9 kilo, Elke seconde wordt 
hier dan ook 13,5 kilo papier ge~ 
br-uikt . 
Heeft Sinterklaas zrn Staf soms 
vergeten? 
Nazenden dan als monster zonder 
waarde, 
Militairen mogen niet profiteren 
van personenauto·s. 
Bete; zelf profiteren van dienst 
auto's . 
Verschil: arme lifters 

rijk ( s) lift ers 
Een minister sprak~ Soldaten zijn 
vaak slungelig. 
Dit ministerieel besluit begon dus 
niet, zoals gebruikeltjk met de tra 
ditionele woorden: 110fficieren, on 
dero:t::ficieren en manschappen". 
Verzuchting: ~ls men kinderen ziet, 
waant men prinsen te aanschouwen. 
Maar waar ztjn de koningen? 

-o- 
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Enkele vonken van het uitbundi.ge9 spatterende vuurwerk9 

dat Carnaval heet9 ztjn ook terecht gekomen in onze streek. Ja9 

zelfs onze trouwe St. Joris kreeg er waarach~ig één op z'n 
schild. 

Maar het grote vuurwerk zelf werd ontstoken ten zuiden 
van de Moerdijk. Een paar dagen maakte men daar van de samenle 
ving, welke toch dikwijls reeds op een gekkenhuis lijkt 9 een nog 
gekker gekkenhuis. De directeur9 anders :net dikke sigaar in de 
mond achter een bureau met drie. telefoons9 liep met feestmuts 
op te hossen met z'n machinist uit het ketelhuis van de fe·-· 
briek. 

Wij 9 hollanders 9 glimlachen wat toegevend: "Nu j a9 die 
brabanders en limburgers ! " En we denken; "Ze zijn niet wijzer". 

Maar hoe meer ik er over nadenk9 des te klemmender wordt 
bij mij de vraag: Zou in al dat onwijz e carr.::::."'talsgedoe toch niet 
een tikkeltje vnjsheid te vinden zijn? De v~jsheid om eens heer 
lijk de draak te steken met en te lachen over al die ernstige 
dingen9 welke van onze wereld toch ook niet bepaald een para 
dijs hebben gemaakt. 

Toegegeven 9 het is wat kinderlijk. Maar is er niet die 
eeuwenoude uitspraak dat de mens, die het hoogste geluk wil 
bereiken9 veel van het kind in zich moet hebben. 

Carnaval? Dwaas gedoe. Maar wat zou ik veel geruster 
zijn over de toekomst van de wer e.l d , wanneer :-'··_senhower9 Boel 
ganin en Mao-Tse-Tung met feestmutsen op 9 gearmd.9 lL:1pen te 
hossen door een gang van hot gebouw der Verenigde Naties! 

Jaar gang II no. 3 

DORDSKRANT BERKHOUT 
RED.: 
RED.COMM.: 
TECHN.VERZ.: 

::.L Leeuw Ivlzn. 
Mevr. Nierop,. C~J" I:i1,YP9r1 
Ds. L.Doorn, D.Langereis,_ 
F. Peetoom, J.D. Smit. 
'Ad.i.11. Kant. Smit, Berkhout. 

\ 
Berkhout~ 1 Maart 1955. 

CARNAVAL. 



VAN DE REDAC'I'IETAF~L 
--- -- ------------ 

ADVERT:;i;NTI:C.:..CONTRAOrEN kunt U gire 
ren.op gir0 67968 van de Boeren- 
1 e enbank Berkhout II met vermelding 
Dorpskrant Berkhout. 
Advertenties op contract zijn per 
100 mm. j 1 ·1 -- voordeliger eu voor 
advertenties van 150 of meer be 
spaart U door het advertentie-con 
tract f 39-- per 150 :mm. 
VER. en INSTIELLINGEN kunnen hun bij- 
dragen ook gireren' Öp bovenstaand 
gironummer, met vermelding Bijdrage 
Dorpskrant. 
DONATEURS en ABONK.l '3 kun ... n en hier 
van ook gebruik maken. U bewijst I t 
Berkeb1aadje hiermede oen grote 
dienst? daar het ons kosten en tijd 
spaart, 
Al degenen9 die dit reeds in orde 
maakten 7 zeggen ·wij hierbij dank --.roor 
hun medewerking. 
COPIE EN ADVERTENTIES uiterlijk in 
te leveren 24 Maart-bij Administra 
tiekantoor Smit 7 A. 21? 7 Ber-khou't . 

do 

St, JORIS VERSLAAT liJ:1:T DORFSGJ~:BEUIDBN 
VOOR JLK waf wils 7 en daarom hiel 
den de bollenkwekers een bloemen 
show in Avenhorn9 en ze kunnen er 
wat van J In één woord prachtig 7 zo 
wel van opstelling als van kwali 
teit 7 dat bleek ook 'Nel op de Flora 
te Bovenkarspel9 waar de Berkhou 
ters met een le prijs uit de bus 
kwamen. De grote lof,voor dit alles 
komt wel toe aan de broeiers de He 
ren P. en G. Schmidt. Met zeer veel 
zorg en veel liefde voor de bloemen 
hebben ze dit prachtige resultaat 
bereikt. De redactie voegt bij de 
vele gelukwensen ook gaarne de hare! 
EQ:;T lfûT hield een Lutherevond met 
Ds. Doorn als Ln l e.i.de r-, :Oit uitE:,te 
kende onderwerp, toegelicht met 
filmbeelden, had ~eer belGngstelling 
verdiend. Er was ~aar een matig be 
zoek. 

:- - .•• - - ;: de Heer en ~evr. Thomassen, Dr. v. 
Leuson en W. Wiese. Een hoogstaan 
de avond onder Ds. Doorn als voor 
zitter van het forum. Er is alle 
aanleiding om het volgende seizoen _.. 
opnieuw een forum te organiseren. ·- 

VERVOLGENS de middenstanders onder 
de schijnwerper 7 voorzitter Lange 
re is sprak van een gunstig 1954 en 
liet alle wederwaardigheden in dat 
jaar de r evue passeren. De zwarte 
lijst doet nuttig werk, achterstal 
lige schulden worden met medewer 
King van de schuldenaar behoorlijk 
en vlot afgewerkt 1 en beide partij 
en zijn na afloop tevreden. 

- !::: 

- ,- 
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.•. - - DE GROTl~ ,jaarvergadering van de I' 

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting ::: 
vond vorige we ek ook weer plaats~ : 
Deze vereniging doet veel en nuü..,__.g~§ 
werk? waarvan de veehouders de 5 
vruchten p l.ukken . · Een bloeiende ; 
boerenstand is toch een waarborg 
voor de gehele bevolking, en wij mo- =: 
gen deze vereniging in al Ler: be- ,:: 
langstelling aanbevolen. 
EN DAN HE'.I' WI'I'TE 
:;igen gebouw wil 
gaan stichten, 
De inschrijving 
op de rente 
loze aandelen 
loopt aardig9 

maar de 
laatste 
loodjes 
moeten er 
nog komen, 
Laat allen 
dit doel 
steuEen1 om 
voor de toe 
komst van 
ons volk te 
waken , Vvij zullen er stelli.g uieer 
van horen. Succes met de plannen. 

- - - KRUIS, dat een 

,.. - - -- ":: 
~ - ::- ,. c 

,._ - 
- - - 
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K A L E N D E R ,, ~ 
6/3 Film nAnnan ~ 

VOLKSONDERWIJS gaf eer- avonc19 die 1s middags kinderfilm. De Ridder f. 
aan hetzelfde euvel mank ging, De 7 /3 Boerenleenb. Alg. Verg. - - È 
prachtige vertolking van het Chi- 8/3 Plattelandsvrouwen - - 'g 

· neese Landhuis werd. slechts door 15/3 Nut - - ~ 
een 50-tal belangstellenden belu:Ls- l'?/3 V.A.R.A, Jaarver·g.Achter de kerk,::_ 
t er-d , 17 /3 Dame skr-ane N.H. Kerk -~ 
EN D.Al'\f springen we over naar het 18/3 Film A.N,W.B. De Ridder~ 
Zaalforum in de Iüd.der ! Veel belang- 20 en 20/3 De Gong - - 'E 
stelling voor de beantvroording door 29/3 Staatspensionnering - - ,s· 

~ 



VERENIGINGEN JjjN INS1rELLINGE)f ------------------------------------ 
Onze O.L. School 
-31 Maart en 1 April zullen de 
leerlingen van onze school het pro 
gramma voor een b.i z c .d.ere ouder-a 
vond verzorgen. Buiten de o~ders 
ztjn ook anderen hier van harte wel 
kom. 

Om de onkosten te bestrijden zal 
een entree geheven moeten worden 
van j OÎ75 per persoon . 

Het is een traditie geworden een 
dergelijke· avond e enc in de drie ja 
ren te organiseren. Door de sterke 
toename van de schoolbevolking in 
de laatste jaren, is het om diverse 
reJenen noodzakeltjk geworden dat op 
deze avond dele klassers nog niet 
meedoen. Alle andere k~nderen ~ul- 

L ·en op het to~eel verschtnen in een 
~evarieerd programma. 

Reeds een aantal weksn wordt er 
druk gerepeteerd9 om at r-aks , als :::.e 
gev:ichtige dagen aanbr eken , zo goed 
mogeltjk voor de d1g te komen. 

"V.A.R.A.11 Afd. Eerkhout. 
Up 17 Maar~ a.s. ~ou~t de V.A.R.A 

haar jaarvergaderi~g in het gebouw 
echter de Ned. Herv. Kerk . 
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"Floraliatt 
De jaarvergadering werd gehouden 

op 2 Febr. in de Ridder St. .Jor i s . 
Nat~t "de Voorzitter de vergadering 
had geopend met een woord van wel 
kom aan de we i.rri.ge aarnvezigen 9 wer 
den door de Secretaris de notulen 
Jll tevens een üitgebreid jaarver 
slag voorgelezen. Uit ~et verslag 
van de Penningmeester bleek dat het 
jaar 1954 voo~ ds Floor niet ongun 
stig is geweest. 

Door het bedanken van twee be 
stuursleden werden deza vacatures 
thans bezet door meester Kuyper en 
J. Wonder. Aan de huá sv l ijt ccm , werd 
de Heer B. Rood toegevoegd1 in de 
plaats van de Heer Brandenburg, die 
onze gemeente gaat verlaten. 

De plantenkeuze voor ~955 is als 
volgt 9 Bá.nnenp Lant cn ~ .··.~ oxt m a , 
Ster van Be t Lera en G6:r.:.rnium. Bui, .. 
tenplanten: Chrysant 9 Dahl La en Be 
goni~. Aan alle ki~deren zal een 
Afrikaan worden. uitgereikt. Voorts 
zal ook de Varen, dio in 1954 werd 
uitgereikt, in 1955 weer mogen wor 
den ingezonden. 

: ~ •.. 
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Ook werden de plannen voor 1955 al 
woer onder de loupe genomen. Zo 
stelde de Voorz. een wisselbeker 
beschikbaar voor degene9 die in de 
Afd. Tuinbouw do meeste prtjzen in 
de wacht sleept. Ook de Afd. Kin 
derfantasie had de aandacht en 
hiérmede zal een nieuwe rubriek ztjn 
intrede doen. Volgens de vergadering 
kan ook aan de foto-afd. meer aan 
dacht besteed worden door b.v. nu 
al foto's te maken van winterge 
zichten9 dorps- en poldergezichten, 
mensen en kinderen in hun werk, 
spel, enz. 

Voor de Maandagmiddag was door 
een lid het volgende idee ingezon 
den: Meisjes met spandoeken en 
spreuken, zoals "Eet meer frui t11 

"Dr i.nk ·,1eer melk" 9 enz. En ook b.v. 
v,·1Vordt Lid of Donateur van Olympia!l 
Verè.er de jongen;; met versierde· 
Landc ouwwer-kt.u i.gen , als kruiwagens, 
melkkarretjes, juk en emmers, enz. 

Lit pJ.an had de volle instemming 
der vergadering. Voor de l\tlaandag 
avond zag ieder weer het lieL:t een 
bltjspel op de planken, 
Zo zijn er dus alweer vormen ·joor 

de kom :ide FJ.oor in 1955 aanwezig. 
V c or-z .. dankte dan ook in zijn slui 
tingswoord voor è.e nuttige en aan 
gename besprekingen, en hoopte dat 
de Floor, evenals voorheen, ook in 
1955 weer mocht rekenen op de sym 
pathie en medewerking van vele le 
den. 
11D. h . V. -V.h. V." 
-Ook onze toneelvereniging komt 
weer Uw aandacht vragen9 en wel 
daar ztj in de eerste week van Maart 
voor het voetlicht hoopt te komen 
met het toneelstuk "Een stuurman 
kwam terug11 door H. v.d. Veer. 

Dit mooie stuk7 waarin de 1moei 
lijkhedep. van een .jong echtpaar dus 
danige afmetingen aannemen, dat on 
gelukken er btjna de gevolgen van 
ztjn, wo~dt het noodlot op het laat 
ste ogenblik afgewend door de samen 
werking tussen de moeder en haar 
broer, waardoor het ergste wordt 
voorkomen en het geluk in het gezin 
terugkee:::::do 

Tevens verzoekt het bestuur 
vriendelijk doch dringend1 op de 
avond van de uitvoeringen geen kin 
deren meo te nemen? doch geven 



dao~v00~ op de sLo~repetitie de ge 
legenheid. 

Een volgende keer iets meer over 
het Jeugd-Toneel. 

Coöp. Boerenleenbank 
11Berkhout 211 

~lgemene vergadering 
o~_Maandag1 __ 7_Maart 
-------------------- 
Na de rentebijschrijving en boek- 

j escontrole volgt de behandeling 
van de Balans en Resultatenrekening 
over het afgelopen jaar. 

Voor de leden vindt dit plaats in 
de Algemene vergadering9 welke 
wordt gehouden op Maanda~9 7 Maart 
19559 's avonds 7,30 uur in de Rid 
der S-;:;, Joris, 

Doór in het jaarverslag ook een 
algemeen financieel overzicht op te 
nemen en de agenda aan te vullen 
met een acttieel onderwerp op het 
terrein van het geldwezen, of ver 
band houdende met de financiering, 
wordt de vergadering aontrekkelijk 
gemaa~t, Het is namelijk voor het 
Bestuur en hen die met het dagelijk 
se werk zijn belast een grote vol 
doening als voor de vergadering9 

waarin rekening en verantwoording 
wordt afgelegd, een ruime belang 
stelling bestaat, 

Welke inleiding? 
Als eerste taak van de Boerenlae 

bank staat in haar statuten een 
billijke credietverstrekking aan 
land- en tuinbouw. óp welke wijz e de 
Bank hierin voorziet is wel alge 
meen bekend, als wij denken aan 
hypotheken, voorschotten onder b 
stelling, enz. 

Toch zijn er na de oorlog ook volc 
nieuwere vormen ontstaan9 als we 
denken aan het Waarborginstc v,d. 
Landbouw en het Waarborginst. v s d , 
Tuinbouw. Om deze redenen zol de 
Kassier een overzicht geven van~ 
de wijz e waarop en wanneer men van. 
de Boerenleenbank gelden ter leen 
kan _ontvan~~ · 

Nog regelmatig komt het voor dat 
men met de verschillende mogelijkhe 
den niet op de hoogte is1 zodat het 
aanbeveling verdient7 hiervan ken 
nis te nemen. 

"N. H, Dameskrans ,v 
Donderdag, 17 Maart a.s. houdt de 

Dameskrans haar jaarlijkse tentoon- 

- - ;.;-. 
stelling in de Ned. Herv. Kerk. De I 
tentoonstelling is geopend van n.m.~ 
2 - 6 uur en Is avonds 7 - 9 uur, ~ 
waarna de verloting zal plaats vin-; 
den. Entree 25 et. waarvoor tevens g 
een kopje thee wordt aangeboden. t 

Komt allen oens kijken1 er is weer~ 
een grote collectie handwerken en ~ 
U weet 't~ de opbrengst is bestemd ê 
voor diverse sociale en liefdadige ; 
instellingen. Wij rekenen daarom op - 

. Uw aller medewerking. ~ 
Mochten er nog mensen zijn, die = 

iets voor de verloting willen schen-? 
ken; het wordt in dank door ons : 
aanvaard. 5 
11Hulp bi.i Ziekte en Ongevallen1' ? 
Deze onderlinge vereniging van i_ 

tuinders in Berkhout en Bobeldijk E 
heeft h aar j asrvergader ing gehowl.en : 
in de Ridder St. Joris, onder 1L- ê 
ding van de voorzitter H. Klay. i 

Bijna al Le leden waren 'aanwez Lg , ~ 

en hoewel dit bijna alle jaren het f 
geval is? waren de vele werkdagen ~ 
die moesten worden vervuld9 niet de 2 
oorzaak. Want in tegenstelling tot i 
1953 (375 + 4 weken een arbeider) E 
waren het in 1954 maar 17 dagen, ! 
dat hulp moest word8n verleend, Dit: 
minimum 22ntal dagen was ook nog r 
nooit, in de veertig jaren dat de ~ 
V8reniging bestaat9 geboekt. En dat::::. 
niettegenstaande de natte en daar- § 
door zware v,rerkzaarrLheden in 1954. :: 

De aftredende bestuursleden A. ;: 
Sas en H. Leeuw Pzn . werden bij ac- ? 
clamstie herkozen. Het lid D. Vet § 
bedankte wegens opheffing bedrijf- E 
Daartegenover trad A. Tangeman a'::z:..t:l Ë 
nieuw lid toe9 waardoor het leden- i 
tal geltjk bleef, nl. 28. ! 

Het veertigjarig jubileum was wel~ 
het punt, waarover de tongen nog § 
even los kwamen. Er werd besloten I 
een dagreisje per autobus te maken ~ 
met de dames 9 met als hoofddoel de = 
t.unne Lbcuw bij Velsen en de grote È 
groenteveiling te Rotterdam. Als de f 
geschiktste tijd werd de laatste weekË 
in April of do eerste week in Mei ; 
gekozen. Verder zal de Secr. zich 5 
hiorovor en over de kosten9 in ver-: 
binding stellen met H. Beemster. Er~ 
zal j 300, -- uit de kas worden ge- ~ 
trokken en de meerdere kosten zul- 5 
Len :9er lid moeten worden aangevuldi= 

. Met de rondvraag werd nog de wsris " 
• geuit 9 om in Bob el dijk nogmaals te ~ 

~ 



proberen, leden te winnen. Ook in 
Berkhout zijn er nog veel tuinders9 

vooral zoons van tuinders9 die zeer 
welkom zijn in onze vereniging. 

Aldus sloot de voorzitter deze 
vergadering met de wens dat 1955 nog 
minder ziekte zal brengen dan 1954, 
in onze ledenkring. 

"Pl at t e Landsvr ouwen" 
Dinsdag9 8 Maart willen we ons 

eens op een heel ander terrein be 
geven. We hebben al gehad een boek 
bespreking, toneelstuk of demonstra 
tie. Nu weer eens Le t s andar-s , wordt 
er gezegd9 maar wat dan? 

In Februari hebben vrn het aange 
durfd om eens iemand te laten komen 
voor de schilderskunst 9 wat de mees 
·' n wel is meegevallen. Door het 

en van reproducties en een praat 
je erbij 9 is het ons wel veel duide 
lijker geworden, waarom de schilders 
hun schilderijen (voor ons oog lang 
niet altijd even mooi) zo maakten. 
Men oordeelt'na zo'n avond toch wel 
anders9 dan dat je gewoon was te 
doen. 

Nu zijn we zo gelukkig om Mevr. 
Visser-Ven uit Bergen (bekend door 
haar Volkshogeschool aldaar) in ons 
midden te krijgen, di~ ons iets zal 
laten horen over de muziek, ' 

Vóór de pauze is haar onderwerp 
"vV'at betekent muziek voor ons?" en 
na ·de pauze iets over Schubert met 
gramafoonplaten. Zo U ziet, kan het 
dus weer een mooie avond worden. 

Hierna krijgen we op Dinsdag 9 5 A 
ïfril in Bobeldijk onze laatste bijeen 
komst en wel de avond met eigen 
krachten. Wie hiervoor iets ten bes 
te wil geven9 we hopen dat er vele 
deelnemers zullen zijn9 kan dit aan 
het Bestuur opgeven, liefst vóór 
12 Maart. 

Tot Dinsdag, 8 Maart dus i21. de 
Ridder St. Joris, om 7 uur 's avonds 
met Mevr. Visser-Ven uit Bergen. Te 
vens zal in het begin van deze avond 
ook nog voor ons spreken Mej. Bouvy, 
die aan de hand van een mee te bren-· 
gen maquette zal laten zien7 hoe de 
nieuwe Huishoudschool te Hoorn er 
uit zal -komen te zien. 

... 
r •• .. ~ .. 
. .• 

r 
r : : 
' 

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

- - -+ VRAAG en A~~~BOD 
Te koop: Beste eetaardappelen. 

D. Meurs7 Á.2321 BerY~hout. 

Door aankoop grotere, een schuif 
laddertje te koop, 2 x 10 sporten. 
D. Kuin7 Berkhout. Tel. 329 
Te koop: 3 paar schoenen7 1 paar zo 
goed als nieuw, maat 40, en een 
electrische deken. 
J, Helder9 Berkhout, A.288 
Te koop: Blanke Eigenheimer eetaard 
appelen. Wed. Jac. Kuyper, A.199, 

'l1e koop: 1 beste aardappelgreep 9 2 
schragen voor hor (een verstelbaar) 
l~ kg. best overjarig uienzaad9 na 
teelt Wybo. G, Wierbos7 D.111 

CARNAVAL. 
Waarom stond onze Ridder zo te 

schudden op zijn stenen? 
En waarom stond half Berkhout zo te 

schudden op zijn benen? 
Wat was die Zondagavond nu toch 

feitelijk het geval? 
't Was Carnaval! 
Waarom hadden vele lieden zich ge 

huld in vreemde kleren; 
Het aangezicht bedekt met iets om 

fijn te transpireren~ 
Een masker of een zwàrte lap7 

mysterieus of mal? 
1 t Was Carnaval! 
waarom klonken uit hoge monden zo 

veel drieste woorden? 
Waar-om deed iemand soms of hij bij '.n 

andere sexe hoorde7 

Wat vreugde gaf bij "t démasqué en 
later bij het bal? 

1t Vvas Carnaval! 
Waarom proefden veel grage monden 

vele volle glazen? 
Waarom leek onze Ridder wel ge 

vuld met vele dwazen? 
Waarom zei ieder dat dit volgend 

jaar wéér wezen zal? 
"t Was Carnaval! 

Amigo. 
----------=-==~=========-=---====== 

6/3 
13/3 
20/3 
27/3 

P R E E K B E U R 
10 uur 
19 uur 
10 uur 
19 uur 

T E N 
Ds. Doorn 
Ds. Doorn 
Ds. Doorn 
Ds. Doorn 

-------------------------------- - 
"Br-andwaer-" 
·--:Brar1dsrneroefening op 5 Maart a..s , 
's middags half drie bij het brand- 

. spui thuis. 
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-----------·-------·------- ------------------·--·--· - -·---.-- r': --··-·· .. ··----1 
Textielbedrijf _ . 'Deze feestreclame a X · + geldt tot en met _ 
Deze reclame on. \ 0 {'-..S p/·", ZATERDAG 5 MAART 1 ~.~ geldt voor L -- · ( 9 

c j ? 
beide zaken! J ' - ~ - 

in feeststemming!! 1 ~ 
1 ;""' 

DONDERDAG9 24 FEBRUARI was het een jaar geleden9 dat wij 
ons Filiaal aan de Goorn hebben geopend.. Uit er~centelijk- 

heid voor de belangstelling welke wij in dat af'ge Lopen jaar van U moch 
ten ondervinden hebben wij gemeend hieraan evenals me t de opening een 

'
. r 

. . . 125.0S!: 
O t t U h 1 !Een leuk do6sje Een prima I Een fijne onderll ~. n vang ge ee .••..• : 1 a 1 f · b .. d t .c» : • k f 2.i - , z ak _oe.i.{en o: d s o t • Jur o 2 m. ::? 
•••• GRATIS ..•..•...•.•• LE3§)p. :t.J:i,_e,EJdoek, Keuke:.:±.and::loek LJ.~p_g_e,:i::J.~.::t?.tS'§l'.1.j ~~ 

STEEDS GEHEEL TOT UW DIÈNST ZIJNDE ç I 
___ BERKHOUT Tel. 236 J AN_ KA R_)_ .. f ~N DE GOORN Tel· 49&1 ; 

i ,.,.., 1 • • - 
Bij Nieuwbouw en Verbouw ! ----- L8 ... eïnc:::.e----- .:: 

Belangrijke Be spar-Lng en . 1 Door de bet er-e pr-o gr-amma' s wordt -... 
Door Premie en Subsidie i t e l evá.a i.o t h ans aantir ekke Lijk , .:: 

Vrijblijvend Inlichtingen i Vraagt nu 0,-:.."ijblijvend ·demonstratie !l 
Tel. ! Keuze uit 1uime sortering ontvan- 
263 P.K::.o~t i gers. Beleefd aanbeve Lend , j 

-----------..: _:_~~KH~~'I1 ----···-----1 Nic, GreftdiJc - Jan Contact I 
f ~f ~6 ~~~~ ~~~!~f ~; 1 ~3~~ 1-----·-;;;~R=·EVf::ios-=ii _ ········-·-······-··--·-···----·--.,---·- ----·\ _ _, 

0 1 ., •. ' . .ul I~ 

l WJ.SMAC-.LIN.~S 
Voor het uitvoeren van schil-! 
der en behangwerk met moderne i 
toepassing van l 

kleuren en werkwijze.! 
1 -----·-----------! 

' LANDBOîT\IVGEREEDSCHAPPEN i 
LMl)BOmvv\TERKTUIG:r:!:N I JJl.N CONTACT 

D. LAf"\TGEREIS ~------------------ 
Bobeldijk i e NIZ:JWBOUW 
Tel. 253 i 

00 1 0 1 T DI1T""'R""'E p-·-0 \TIJ TI=s ----------i , 1 l1.i t: , . -.b~ An l. .r!i I 

:~~~~::~~~~!;~;:it!;:::::::. I __ 
2 

;~. -- ---- - ---- JAN - BEULING _ ___! 

Als U besteedt voor: 

te_ Ye.~1?1~9:(3._P: .?~ .. \fi!e.)~ .. ?JS. .... Y.<?Jgt 

,5.oo 1/0_oo 

.S'I10FZUIG3R:. 
S'I1RAALKACR8LS 

STRL:i"KL.TZERS 
SNELKOKERS 

KAPPEN 
KROJ:IBN ENZ. 

VERBQUW 

- - 



Voorjaar - Vernieuwing. Twee woorden, die onverbreke 
lijk bij elkaar horen. Vfo zien het in de natuur, door de slech 
te wi.nt er- nog schuchter, maar toch al met crocussen en een 
enkele teruggekeerde trekvogel. vve zien het in huis 9 waar de 
vrouwen, onzalig idee, gaan regeren met emmer en bezem. We 
zien het op de boerderlj en overal. 

We voelden het toen voor het eerst de zoele Zuidenwin 
den weer waaiden over het hier en daar nog besneeuwde land. 
We voelden het blj de jaarlljks~ uitvoering van Bach1s Matthe 
us Pas s i on in Alkmaar 9 ondanks zijn 226 jaar nog al tijd jong 
en fris ep. steeds weer nieuw (tussen twee haakjes: o.a. uit 
gevoerd door een subliem Noordhollands Philharmonisch Orkest9 

waaraan onze raad subsidie weigerde). ifo voeldon het in de 
niet eens zo onprettige eerste echte voorjaarsregen9 we voe 
len het in ofis kolen.gel& en we voelen ~et in ons hart . 

Want vernieuwing is iets waar de mens niet buiten kan, 
wat hi] ten allen tijde nodig heeft. In ieder mens Lee f t do 
drang naar het andere, het nieuwe. 11Nie t evr-ed.en is met wat 
hij h ecf't." 9 zei Greshoff eens, "Ls rijp voor het oudolieden 
huis". 

Jaar gang II no . LJ. 

... :: '- - .;: _, -· ij 
~ L ; 
~ ...• •... 

..; - 

DORPSKRANT BERKHOUT 
RED.: 
REO.COMM.: 
TECHN.VERZ.: 

K. Leeuw Mzn. 
Mevr. Nierop,. c.~r •. :[u;vpe,r, 
Ds. L.Doorn, D.Langereis, _ 
F. Peetoom, J.D. Smit. 
'Adm. Kant. Smit; Berkhout. 

Ber-khou t 7 1 April 1955, 
r: 

VERNIEUWING. 

Daarom dient ieder zich to bezinnen op do vernieuwing. 
Ook al hoeft me~ somt een groot doel bereikt9 het resultaat 
is niet e ouwi.gdur end . A.l tijd z ijn er vernieuwingen nodig, · soms 
kleine, vaak grote, 

Vernieuwing, al tijd, zeker nu het j aargetijdc er om 
vraagt. e 

/, 



V Ju\f DE RED ACT IETAF'EL 
------------·- 

Daar ons van ver-ach i Ll ondo zijden 
klachton bereikten over dG versprei 
ding van onze dofpskrant, willen wij 
_U hierdoor verzekoren, dat hiervan 
de schuld niet bij de redactie lag. 

Niettemin zullen wjj trachten, der 
gelijke onaangcnaamhodon voortaan. zo 
veel mogelijk te voorkomen. vhj hopen, 
dat- bhans allen dit nummer weer zul-. 
len ontvangen, mochten er echter nog 
menèen~ijri,· diS· interesse hebben 
voor een vorig nummer, dan kunnen wij 
U die nog verstrekken uit beperkte 
voorraad. 

CO_i:-'IE EN ADV~:GRTENTIES voor het vol 
gende nummer uiterlijk in te leveren 
op 24 April bij Administratiekantoor 
Smit, A.2179 Berkhout. 

Red. 

St.JORIS VERSLAAT HET DORPSGEBEUREN. 
HET IS een winter met een staart 
geworden, toch is er zo goed als 
geen sterk ijs geweest. De IJsclubs 
zijn er maar weinig aan te pas geko 
men in dit seizoen. Wedstrijden voor 
de schooljeugd en hardrijderij voor 
oudere jongens en meisjes en daar 
was het dan ook mee afgelopen. 
BLOEMBOLLENCULTUUR had het drukker, 
een grote show te Avenhorn en ver 
volgens gingen er nog velen van de 
ze expositie naar de El cr a te Boven 
karspel. De successen waren uitste 
kend en hiervoor komt alle lof toe 
aan onze tuinders. 
ZANG EN STRIJD uit Hoorn verzorgde 
de laatste avond van het Instituut. 
Mevr. Silver-de Boer uit Venhuizen 
gaf een serie 'v-Vestfriese voordrach 
ten ten beste. Jarmner, dat de be 
langstelling voor deze avond niet 
bijster groot was. Zou er soms t~ 
veel van het goede zijn in het win 
terseizoen? Maar eens praten met 
het Nut, daar is de belangstelling 
eveneens tanende! 
DE JAllRV:IT:RGADERING van "De Laatste 
Eer" was ook slecht bezocht7 het 
bestuur en de dragers waren de eni 
gen. Twaalf maal verleenda deze ver 
eniging hare diensten; door over- 

lljden verloor ztj twee leden. f .. 
ONS bereikte het o~erltjdensbericht ~ 
van Willem Dunnebier, deze merk- : 
waardige Berkhouter van geboorte f 
is gedurende vtjf en dèrtig jaar r 
als zendeling in de Minahassa werk-~ 
zaam geweest. Na ztjn pensionering t 
s~elde htj een zeer lijvig woorden- ~ 
boek samen van de Bolaang Mongodo-? 
wische "t aa l . Dit is een werk van f 
jaren geweest, Ook andere boekén ? 
worden door hem geschreven in de- ; 
ze taal, ~ 

: Willem Dunnebier vvas een man met E 
z e Ldz ame gaven. Hij ruste in vrede! -~ 
DE DAIVIESKRANS van de Ned. Herv. ~ 
Kerk kan op een prima geslaagde ~ 
tentoonstelling en bazar terugzien!~ 
Er vvas prachtig mooi goed in grc ''; ~ 
verscheidenheid, het aantal uren..._ ~ 
aan dit naaldwerk besteed, is wel t: 
zeer groot. Laten we hopen, dat ,.. 
het financieel slot in dezelfde = 
vor-houd i.ng mag zijn, Er zitten weer g 
diverse penningmeesters met een 
slecht voorziene kas te wachten op~ 
de verdeling van het batig saldo! 5 
D:E BOERIGNLi.IrrI:NBJ\.NK heeft ook weer :; 
goed geboerd, dat bleek wel op de E 
grote jaarvergadering. De omzet is _E 
bij 1953 vergeleken met een millioen§ 
gestegen, haar bemoeienis op het S 
agrarisch torroin ne enrt ook steeds ~ 
toe. De Heer C.N. Laan Dzn. werd 5 
weer ;net algemene stemmen herbe- E: 
noemd. ~ 
1Jist U dat bij de Boerenleenbanlrnr" ~ 
verrorïGg hot meeste sp aar-kap i.t aas.e" :. 
is belegd? ~ 
DE PLATTELANDSVROUWEN kregen op ; 
haar laatste bijeenkomst muzikale ;: 
voorlichting; wij gaan in de toe- = 
komst vast een do~p met zeer veel S 
zang en muziek wor-derr. Zonder dit : 
zou het leven ook maar somber zijn. : .•. 
EEN J\.:NDIGRE VOORLICHTING kregen de s: 
jonge tuindersm n.l, de bestrijding 
van do wortelvlieg. Ook zeer be- ~ 
langrtjk? want de welvaart op het i 
platteland komt toch alt~d nog uit - 
- LJ 

de bodem. 
DE EIN:JLES van de Motorcursus .gaf ·S 
als re sul t.a at.: 10 geslaagden. De '?= 
mechanisatie .i.n tal van bedrijven ~ 
is gebaat mot vakbekwame arbeiders. § - ,.. - - 



B:e worden grote bedragen geinves 
teerd en daarom is het nodig dat de 
mensen, die er mee om moeten gaan, 
er wat van af weten. 

- - c: .... 
=--- 

- .. - = - ti. 
e De Lentebode. 
5 '-tleine, witte bloempjes staren naar 
&: een grauwe, Maartse lucht, 

Die.met grote zwarte wolken 
de hele wereld overbrugt. 

Die ztjn regen straks laat vallen 
op hun kopjes vrit en teer 

Maar dan jub 'len zij t.ez amen s 
"Zie, de lente is er vrees: ! ;; 

!'"' E 
""' E e 
~ .•. = . . 
5 
~ - - -. .. e 

Beste jongens en meisjes, 

- ~ 

11Vri.iz. Herv. Dame akr-ans " 
Het zeer slechte weer heeft op 

Tt bezoek aan onze tentoonstelling, 
welke op 17 Maart werd gehouden, 
wel enigszins invloeà gehad. Maar 
desondanks is het eindresultaat 
toch zeer zeker bevredigend te 
noemen. In het volgende nummer van 
1t Berkeblaadje zal bekend ge 
maakt worden, hoe het saldo wordt 
verdeeld. 

~\,, 

Het gedichtje hier- }~4-· 
naast is ingezonden .,,_ __ ~J <"_~ 
door Ali Koster, Het '-}-,"~ -cc-- /"'" 
• • • '"l ///ff .~ . 
.i s werke l.ijk heel goed J-MI(~""\ )) 
gedaan en bet wordt ge- &--~ 
plaatst Alie, zoals je 
ziet co e o 

VOO J] 
Df 

}~JIJDE Jlf IJ 

ZN DAN tenslotte De Gong, met het 
prima gespeelde toneelstuk 0Vogel, 
vlieg de wereld in" heeft zij het 
seizoen '54-55 op waardige wijze af 
gesloten. 

Regie en spelers hebben een druk-. 
ke winter achter de rug; in tal van : plaatsen had de Gong uitvoeringen ; ----- 
met "Het WE3ntelend Radjf, het beken 
de toneelstuk van de Heer K. Bergs 
ma . 

Met verlangen zien wij de presta- 
ties in het nieuwe seizoen tegemoet 

De vorige opgave schijnt te moeilijk geweest te zijn, 
want een goed antwoord kwam er· niet op b i.nncn , dus de 
ze keer helaas geen prijzen,· 

De oplossing was~ In de ene vaas l witte bal en in 
de andere vaas de rest. Dan trok hrj in de enG vaas alttjd 
raak en had hij in de andere al tijd nog bijna net zoveel 
kans om een witte bal te trekken als eon zwarte. Voor dé 
kinderen die al zo knap ztjn~ In de eno vaas 100% kans, 
in de andere bijna 50% kans 9 dus gemiddeld bijna 75% kans 
en dat is niet zo gek , vinden jullie we I ! 

Volgens af apr aak nu een raadsel voor de kleintjes. 
Er mag alleen mee gedaan worden door kinderen onder de 
10 jaar. Hier komt hctg 

Wel in de zee, maar niet in het meer, 
Wel in da perzik9 maar niet in de peer, 
Wel in az ijn , maar niet in de smeer, 
~el in benzine, ~aar niet in de teer, 
Wel in de ezel, maar niet in de beer, 
Wel in de zon, maar niet in het weer1 

Wel in de zwaan, maar niet in diens veer1 

Nu, wat is dat, want ik weet er niet meer. 

Oplossingen vóór 12 April inzenden aan Ji.dminis 
tratiekantoor Smit, ic, 217, Berkhout, 

Doe je best! e •.. 
""' ~ 

Vriend . 



ttSpaarbank Be r-khout " 
--iîet bestuur vsn-êTe S:ç aar'b ank te 
Berkhout maa~t bekend dat de eerst 
volgende zitting zal plaats hebben 
op w·oensdag1 6 Apri]_ 1955 des voor- 
middags van'l0-12 uur in HDe Ridder 
3t. Joris11 te Berkhout. 

Verder dageltjks geopen~ A.128. 

"A.N.A.B.u 
- De penningmeester van de afdeliI'.g 

Berkhout A.N.A.B. maakt aan belar~ 
hebbenden bekend, dat er vacantis 
bonnen kunnen wcr ó.en in[:;E>leve:.:-d :;-en 
het Landbouwv ac ant i e I'onds I tot eer_ 
bedrag van f 30,--. 

Hiervoor is g e Legenhe.Ld op VloeLs-· 
;:iêlg 6 Ap"i' 1 7 7-Q 1·11-, t.cn hu: ze H,3r, t...:..c '} _- _ c_,,.,; V~·.J.. ,.__,.,_ . .J. v-·-~- 
~ u · · .. ,.-, D 1 +- A ,-8 o.e lenningmeesi:;er J, lx. o s ur-a , .. c I 

"D e h e V e - V . h c V e 17 
Al is de verhuizing van onz e ~;o- 

n eo l vereniging U m.isschien reefü; be-., 
kend door de kr arrt 9 toch menen wij 
er goed aan te doen, U doo~ middol 
van 1 t Berkeblaad,j e bekend te make n 
met het feit dat het Arb. r,~'orn=;e 1 
?îDe :Rode Le euw" heeft verl2-:-;8ri. en 
zich met de Heer Barten in vorbin- : 
ding heeft gesteld, om in ·t vervolg• 
haar uitvoeringen in de Ridder te 
doen houden. 

Een en ander heeft tot GGVOlG gJ 
had? dat onze uitvo8ringsavoQ~ in 
gedrang is gekomen, doch deze ::..s 
thans, na ove.1.'leg er; CTodewerkirf; van 
vele zijden? vastgesteld op Zundag, 
17 April. Opg e voe cd z aI wor-d on '•Eer. 
stuurman kwam terug'' 

Ook het Jeugdtcnee: is waer ac 
tief met het instuderen van eer::. :;r.::uk 
stukje ifHet Eenzame 0ilanc1'1, w2ar· 
voor twee onzer l~den zich tijd en 
moeite opofferen. 

1'D.h.V.-V.h.V.11 hoopt in "t ver- 
volg in °De Ri.dd er-" op Uw belaY'.g-- 
stelling. _ 

ao!'anj e-Comi té BefJ{b,.9'.1~_n 
Het ligt in de bedoeling o~ 30 

April a.s. een Voo~ _:.rac'1 t·,'refü,trjjd 
te organiseren. De duur p0r voo-:;.·-· 
dracht is gesteld op ten hcog2t2 
10 minuten. Hiervoor is e e.; bedrag 
van f 100, --- aan prijzen beschikbaar. 

Voor de schoolkinderen zsl op 5 
Mei een filmdag in de Ridder St. Jo- 

- - - - ,._ - .•.. · - - r '.s worC.e:e:. geg~=:ven. En voor de 
1 ·; '°' .,.:. -..-.-~ r,.-,1 ~,· . '7 11 · 0C. • dd . ::;: AJ.-~,1,;_1..,e.,_ :-, ..-10-.- ec._l gewO. l0c:; ml ag - 
gc0rga:c.:~Sc""lerd worden i2.1 de school. _ 
Iviao.:i:: h Le r aan z ijn kosten ve rbonden , i 
dRar ieder schoolkind ook nog een E 
é.H?nd~nkG~1 can het 10-j arig bevrij- ~ 
d:;.::rn:;:: e e s r zal ontvangen. Daarom = 
z.·,.J.lc:i. er =Lijstsn r ondgaan , laat Uw g 
n-ar; ci&E;]::' vooraJ. niet op ontbreken!; 
VerderG medcdel~ngen worden per ~ 
c i.; ::-·.:l =ü::::,e bekend gemaakt. .:: - - H.IVL v. L. "Af'd , 'I.1".1inbouvii'1 _ 

~n ~9 ~aacst gehouden raadsverga-~ 
a.ering is c.le wens geuit 9 dat het ê 
glUt9entebc:=:tuur nauw.l e t t end op de ::; 
v:12 leC.ige handhav i ng van de gemeen-~ 
t e: --=-;, .•.. ,~ - r,rir·rö ::ir-n··· • k 1 · · ~ ,,,,_Jj·' .:::, v~--- "O.c .. ,.1.ng inza. e rege_ing ~ 
van do aa1';:·.1.p:;;lelcul tuur in de ge- S 
me enb e !~,'::I'~{.Ll01J_t ZOlJ~ t o ez i en , -..;- 3 

T)- .. ,;-c, '1-errru"ier,··r10 hcud t Ln d~+ J E ·- " ~ '-' -· . -~ . ···-..L. -· l.: -- ' a 1.-"-"' """ 
1 -, · ~ . r: 'l y ,'1 , -.-, ~ rl er ,::i "k d ~ ) n ... o.) '-,-,-"\.;.,. ·-' ,.an ,::ioe~tgc: eur _ 
po~tgJod Llg wordo~ gebruikt; ~ 
'\ -·-iJ.Q0 0:·.1"" ar O P-roe·; per i od- van 0° e - C.. / l; - ...__ '::) \.:.~ L} - - - - 'C - t:: -- - 
"' 8.,,., ," •• "' -- ,.:, 1 r,,., cl .. , v: ,··,·, 1 .s z i cke plant en - C!.. --·- .-Cl.t:-'1 _':' "-•-'- ,J... V __ ....._ ~A.... '-' ~ 

IilOC t 8:'.:.. ~i\/OI'd9Il ~\'er\l\Tij(lerd O = 
~cro 7erordGn~ng is indertijd in--! 

gestold ~en behoeve van de aardap- E 
pel -p • otgoed·:.:;elers. De teelt van ; 
a~~dappalpontgce~ is van groot b~- 6 
l2.::1e; vcc.': oriz c gmaeente en wij moe- ? 
+cn dus ::: :..:rgdragaJ~ '.' d2.t de omstan- ~ 
ait!,he(t0n.9 waar ene er- deze teelt be- :: 
n~·· ev >n vro~·.·1 -'; Z G guris t Lg moge Lijk :::: _._..L ,.___ _..,_ vv ..L -· L. '.2 - ö '-'- - -· -=- 
~ ~n. = 

· Slec:::i.ts ".7a.nneer de gehele omtrek ê 
van vi:r·1c'0.::.eke aar-d appe Len is ge- :: 
z·:1~7Prd9 kan op goede resultaten Ë 
net ~e poo~goedteelt worden ge- ·, § 
l1 c ·:... D", • --..! ;: 

JiL v.i l l er; U ·'._ï,~n sc sr ks t e raden om:= 
voel de oo~st 1955~ i 
l)s1ec:O.ts goedgekeurd pootgoed te :: 
nc"u,~,~~cn• = 5'- .J... V....J....!.).. ...., __ , ~ 

~~)door virus aangetaste planten ~ 
terstond tJ verwtjderen. ~ 

~: o o:caJ r ;_:,::L'lers van particuliere E 
t',-:.:i:-1c1::. ·,7i1.-Len d.eze goede raad wel ~ 
ir::. acht ne~en an ttdig goedgekeurd f 
paot1oed aanschaffen. Hierdoor ~ 

• • 1 t 1 -t ' .- \"'")''-: - re 1"'"1 "OC, :e .Ll'rl.Cl' en proce"'-ver- - - ~ \.. - _,_ v v .i . ...., \.A...L ü .L, ·- b - - u ~ 

ba voorkcman. ~ - - - C,,;~") B<~<->~A'.l"J 8P"'b3·,1_1r "-- ...,. t. a - ·- ..J.J. - .. ·' -~· - . ~ .!.)... 

~ Eerl:t.out 2·' - - ::!'. ••• ... --"-,,-·r ····--.----·....,-· .·.- ., ·-··. . l • • ·~:i) voed e \ rJJo . .::ig, 8 -~pril is de 
Brr,1.r -î~ g·,,·:1e: 0 d·0g aeq1 oten 0-..1....L'- t.___c:; _)v._ __ '-' o. b ..__ .L. i, 

::2rerniazegels, ~.oonbelasting enz. 
5e-c; -, .. sc e kwartaal a.s vveer voorbij 9 - - - - 



zodat er weer premiezegels nodig zijn 
in de komende maand. De aangifte en 
afdracht loonbelasting dient in orde 

: gemaakt te worden. Het zijn allen 
zaken die U bij de eerstvolgende gang 
naar de Boerenleenbank gelijk in orde 
kunt maken. · 

Intrekking zilveren guldens 
De oude zilveren guldens zijn thans 

. buiten omloop gesteld, doch ze kun 
nen nog tot 22 Juni a.s. bij de ban 

. ken. worden ingeleverd. De spaarbus 
- jes dienen dus voor die tijd te wor 
~ de_n geleegd9 terwijl zij 9 die de gul 

dens los spaarden deze ook nog voor 
deze datum kunnen inleveren. 

Belegging van spaargelden 
Het komt wel eens voor, dat spaar- 

-: ders een gerna..kkelijke beleggingsmoge-· 
~ikheid zoeken met een iots hogere 

~- -,._èntevergoeding. De bo er-cn Le enbank 
1 kan in beperkte mate aan dit ver- 
~ langen voldoen met de nieuwe Spaar-· ,-------·--·-··-·-·-·--·--~···--------··-·-·-----·-------- 
. Deposito-Brief, die verschillende i • NIEUWBOUW I 

aantrekkelijke kanten heeft. Deze · vnRBOUW i 
spaardeposito-brieven worden door de • ~ 1 
bank verkocht voor j 748, -- incl. • DIVERSE REPARATIES I 

-:: zegel-en aclministr::atie~osten~ Ho~clt ·T JAN BEULING I 
men zo'n stuk 10 Jaar in bezit, dan 281. 1 

~ betaalt de bank er j 1. 000, -- voor 5 1 

? t~rug, w~ard_oo~ m:n eer.t :'entevergoe- !-------~------·-----------·---------~ · 
d.i ng geniet van 310' . C' h i ld ob a.r· if D K . 1 ..._ He f · --,.,1 -· t .: k e l iik oc~i er s 8 lJ . u i.n I ~ He is eve~Wt:::..1.. n i.e J?-OO, .• z a .. ,.e:. -1-lJ 1-\.. 160 B kh t T 1 3?9 

: het stuk 10 Jaélr vast ve houden, · er_ ou e • ~ i 
_ want na 2 jaar kan men het op ieder Voor het uitvoeren van ! 
.E gewenst tijdstip vveer verzilveren, schilder- en behangwerk I 
~ waarvoor ook vaste bedrage~ zijn vast~ met moderne toepassing van j 
;_ gesteld. Spaardeposito-brieven wor- · kleuren en werkwijze. 1 

_ '<;Il ook niet op naam gestelëi., _ ào?~ i----·------·---------------------------------il 
"" ~an toonder, waardoor ze gc~m3..kke ... :..Jk • 

aan anderen kunnen worden overgedr2.- /i'. l! i 
gen zonder enige formaliteit en zon- Berkhout · · .,: 1 

.... der koste1:. . . Tel· ·ïl :; / 
Deze brieven hebben dus enigszins 259 ~.~-~-i·lf{: 

: het kara~:ter van. obli?aties, ~och de ~~~~, .• )~1~ __ 
gemakkellJke verzilvering (zona.er _ Al:.~~'i!-.,.· ·1·---·-,.,_. ->, 

.: kosten), de vaste waarde zonder _.::~-~ .< }: ...• t '? 1 

~ k?ersve.- rlies en de r~_stige belegging _/VJitf.:,t}:2.,.,i.., 4_,_ ·.{:!: __ -.-~-',,,. .. ,:,-- ji I t:: b i eden toch we I voo-r'de1 '"i' ""'"'I"·-·· . _ . Al -::IJ'., '•~t-:. --i"~ · :/ _: , 
- - ~-'--'····' 1n1 :\ ·-=> ·.21~'\ \:"' ' '\ l.)1Y · ·• 'j ;. .. Kan men zo in stuk 10 J. aar laten . vê:) ~) 8_lf:J :'." .: ,,.~-· i::, l . 

········ •... -·· ~; ,\!~/ .· ' 
liggen, clan stijgt de aankoopsom met ~,:i , ~. __,.~ ! 

• •·il',· .. ··t,· ~ ! ;;. j 252, --9 hetgeen een k ap:i taelsi[er- · - '1 ;., ~\~f;.if·~ 1 
d . · b t k ' , . . 34%· , . .,. -~~·-·· *'"'ï,il;_'\I' ·.-.;,, t meer er a.ng e e -ern:; van 01Jna '0 0 Maal' dan een ;p:. ~;_...,_·'.-' 

1 
" 1 heerlijk krenten- · 1 
Brandweer1 br-eo d , koek of gebak I 
~ 'weeroefening vindt plaats van ; 

op Zaterdag, 9 Ap~il a.s., 's avonds I 
o~ 7 uu:1: geli~ve men. aanwezig te zijn _ BAKKERIJ J. v. cl. VEGT I 
b1J de Ridder St ~-~Q_ris. --------------------------·---·-----..l 

3/4 
8/4 

19 uur 
( G, Vrijdag) 10 · uur 
Bevestiging nieuwe 

19 uur 
Paasd.) 10 uur 

10 uur 
19 uur- 

Ds.Doorn 
Ds.Doorn 

lidmaten 
Avondmaal 
Ds.Doorn 
Ds.Doorn 
Ds.Doorn 

'10/4 (1§_ 
17/4 
24/4 

KALENDER 

5/4 
17/4 
26/4 

.- 

_Vriendschap 
De Ridder 

voor-het 
vvinterprograrn- 

ma. De Ridder 
30/4 Voordrachtswedstrijd De Ridder 

Plattel.vrouwen 
D.h.V.-V.h.V. 
Alg.vergaderiµg 
vaststellen van 

VR.h.AG AMnOD en 
Te koop~ Z.g.a.n. gr. positiepakje 
maat 421 korte mouw7 j 15,- 
Bobeldijk i D. 93 
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BEDSTELLEI-I 1 en 2 persoons in verschillen-11 
de kwaliteiten. ~ 
Ook schuimrubberbedden steeds § 
in voorraad. 1 - 

Is U van plan n i euwe meubelen aan te schaf-1 _ 
fen? Ook hierin wi Ll cn wij U graag van · - 

dienst ztjn. Eerste klas toonzalen staan ons ter beschikking. Alles 
onder garantie en franco .huis. 

JABO TAPIJT voo1: vast kleed /6165 p.m. 
Als U verandering in Uw woning gaat aanbr-engon , kom vrijblijvend eens 
met ons praten. Wij kunnen U met alles van dienst zijn, 
c•t d h l t t u ~) SLlïITGORDIJl\f.Gl\ en VLO-:ERBïl:DEKKING o ee s ge ee o \ w 1-... ··-- ------------ 
dienst zijnde, ~1 l.ïi t voorraad brengen wij steeds g I 

! J .A N K .A R S T E N 1Ii :SPIRAALl\JIAJ:RLSSEN - DDT .Al\TBBDffl:N i 
I Il- •c,Nr,·,i-ri·c, L-'DT r-T...,l'Ïf nPKL.A''ffi:ï'DDEN J l BERKHOUT - _DE __ GOORNE ;;-, __ 12,l~u.1~~.'.:~. ·---~~- :.~'---~': ~.::. :_ : _: 1-:-::_~-------!_ 

1 
' · .1-ülc VerzGkeringen 1 ~ 

KL·\ ' r-, r'1'"IT I .'.. F...H.1.::> ÜJ.vl . . I 

Moderne ziekenhuiskosten- en Sana- 1 

torium Verzekerin67 Verpleegkosten I 
Operatiekosten9 Bijkomende kosten 9 1 

Z~e~(?nv:=;rv9_er en Ambulante Specia- 
1• 

:.:: 

209 ! Li s t ts c he Hulp. ~ 
· Levens- en Pensioenverzekering I 

_ . , N;~·verzekering (Part. en Bedr~fslJ 
Nieuwbouw en Verbouw i Ziiekte- en Ongevallenverzekerin~i 
Belangrijke ~espaJ~~nge1?-. : J3ZRKHOUT A.88a - Tel.K.2292-239 ! ~ 

Door Premie en Subsidie 1 ? 1 
Vrijblijvend Inlichtingen !····· ···---------- ···- ····--··--···-···-·-·· ----··--·--···-··--i 

p Klok j Nu cle verkoop van rubberlaarzen 1 = 
BERKHOU'r J eep, succes is gebleken, zijn we 1 " 

·--·---··--------·--·-·----- --·-····--i g,es t ar-t met de verkoop van klomp- 1 ~ 
J l-l-c,· .::,Y\ ":: ]T ·1 s t • 1 h •. I SO.'-.t\.vrl. y.L.t 1:,y .. 11-a~ a e {SC ioen en lil I 

zwart, wit en blauw. Alles tegen 1 ~ 

door de fabriek vastgestelde prtj- 1 ~ 
zen. Cok hebben we in voorraad 
alle soorten veters, crême's, 1 

klcurpasta, ledervet, polsriemen, 
warme kurk en schuimrubber inleg- 1 
zool tj é,S. Vulcaniseren van rubber- '!.. 

:aa:rz~n ~ vergroten van te krappe 1 :. 
~cnoenen .. B, ~fa_ ~ b 1 d , ~ e~ec a~n eve.en, l ~ 

0 ~ B. ~ • . - u.~. erveiing ~ 
Voor Uw betere schoenr-epar at i.e , ::? ......... --- ......• . .....•... ·-·· .. •··········•·· ·-· ·-·- ·- -- .• ·····---.1:::'.·---··--·······--···-·········l - ~ 

1 

1 

VOORJJ"AR~ de juiste tijd om Uw woning 
eens extra gezellig te maken. 

U vindt brj ons een pracht sor 
tering in 

KARPETTEN o.a. Wilton-Haarvelours-Holtap 

VITRAGE gordtjnen1 zowel stukgoed als 
afgepaste. 

G. KOI\fllfäR 
! 

ZUIVELHANDEL! 
Uw adres vo or s 

Bij 

Tel, 
263 

Goedverzorgd Drukwerk 
geeft cachet aan Uw z aak 

De è..rukkerij11~Nest-Friesland11 

Maakt het voor U ! Een m.odel- 
lenboek van alle mogelijke 
soorten kaai~tjes ligt btj ons 

ter inzage. 
.Aanbevelend, 

K. Leeuw Mzn. 
Oostoinde, A.30 

- - 
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RED.: K. Leeuw l\!Izn. 
Mevr. Nierop9 C.J. Kuyper9 

Ds. L. Doorn9 D. Langereis, 
F. Peetoom9 J.D. Smit. 
Adm. Kant. Smit7 Berkhout. 

RED.COMM.: 
TECHN.VERZ .. 

Jaargang II no. 5 Ber khout. 9 1 Mei 1955. 

4 Mei - 5 Mei 

(1) 
Ik heb het niet gezien 
IVlen heeft het mij verteld: 
Zij werden tien cm tien 
voor 1t pelcton gesteld. 

(3) 
En ieder9 die de plek 
vol schrik en ptjn ontweek 
werd (slag in borst en nek) 
gedwongen dat htj keek. 

(2) 
Men schoot ze haastig neer . 
Het salvo vuur en lood 
keerde tot viermaal weer 
toen waren allen dood. 

(4) 
En zag hoe man en kind 
neerzeeg in bloed en dood; 
htj werd op slag hun ~rind9 

hun broer1 hun deelgenoot. 
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12 Maart 1945 werden in het 'vV'eteringplantsoen te .Amster 
dam 30 mensen terecht gesteld. Voorbijgangers werden (slag in 
borst en nek) gedwongen de executie bij te wonen. De dichter 
Jan H. de Groot maakte daarna een gedicht9 waarvan U boven de 
eerste coupletten gelezen hebt, 

Elk mens heeft 9 onbewust dikwijls 9 de neiging het onaan 
gename te bannen uit zijn gedachtenwereld. Enerzijds een gelukkige 
eigenschap. Het leven eist ons volledig op. Wtj zouden niet mee 
komen indien we geheel of te veel v2stgehouden zouden worden 
door voorbij verdriet en tegenslag. 

Zo denken we 10 jaar na de bevrtjd.ing niet zo btjzonder 
veel meer aan het leed van de oorlog en de bezettingsjaren. 
Eerlijk gezegd: we verbazen ons een weinig dat het nog maar 10 
jaar geleden 5 Mei 1945 was. Het schijnt reeds veel verder weg 
te liggen van ons leven vandaag in een wo l varend Nederland. 

Maar onze welvaart moge ons tot straf ontstolen worden9 

indien onze generatie zou vergeten hoe duur onze vrtjheid9 en 
1dus onze welvaart9 gekocht werd. 

De prijs waren die 30 in het VV-eteringplantsoen9 die tien 
om tien voor het peloton werden gesteld; de duizenden in de 
kampen; de tienduizenden joodse landgenoten in de gaskamers. 

Om het niet te vergeten ztjn er de vele monumenten in ons 



land. Om het niet tG vorgsten is er ook het monument in ons dorp. 
Laat één enkele avond per jaar onze gedachten zijn bij de dcdcn , die 
de hoge prijs waren voor de bevrijding van de levenden. 

Alleen de mens, die stil wordt op de avond van de 4e Mei~ 
h eof t het recht op 5 Mei blij te zijn ovor do bevrijding. 

- - - 
- ~ - 
- . . = 

VAN DE REDACTIETAF'EL ' 
------------------ -~-------------- 

loop van deze avonden. 
EEN BELANGRIJKZ amnestie werd ver 
leend aan 125000 palingon, want de- L 
ze werden in het water in het Oost- 
einde in vrijheid gesteld. ! 

U begrijpt natuurlijk dat zu l.ks ge- ;? 
schiedde teneinde de visstand voor = 
de beroepsvisser te verbeteren. § 

Deze glasaaltjes waren afkomstig E 
uit de Saragossa zee bij Zuid-Ameri- ~ 
ka en bij de massale trek naar het z' 
nborden de rivier de Loire opge- a 
trokken en daar gevangen. Een kiJ~ 
van dit goedje bevat to ongev8er 
2500 stuks, dit deelde eon opzich 
ter van do Visser~-inspectié ons 
mede. Uw redacteur heeft ze niet 
nageteld, ondanks de grote reis, 
die deze diertjes achter de rug ~ 
hadden war en zo hem steeds te vlug 2 
af. Het zal echter vier jaar duren ~ 
om ze op maat te krj_jgen. De kosten 2- 
ga?n hier de baton wel vor vooruit. ê - D:C AFDI:LING Berkhout van Bloembol- : 
Lcncu'lcuur- krijgt een nieuwe leiding § 
in do plaats van de Heer C. Boore- : 
poot, die nogal ernstig ziek is? e 
werd de Heer W. Reus gekozen en in 
da plaats van do Heer G. Dik werd 
G, 1angenberg benoemd. 

vvij wensen deze nieuwe leiders een ; 
goede bloeiperiode toe, · 

Over bloeien gosproken: voor het 
komende seizoen zullen weor eon 
800 kisten met bollen worden ge 

----="=~=,,=·=--:j broeid. ~fot verlangen zien we deze - 
St. JORIS VERSLAAT. HET DORPSGt:;BEUREN ! komende bloemenpracht we or- tegemoet. f - 

MIDDE_NSTANDERS die nog geen adver 
tentiecontract voor 1955 hebben 
afgesloten? ver zo ek e n wij dit als 
nog te doen en we l, voor l Juni, 
daar hierna geen n i euwe corrtr-ac t en · 
voor 1955 meer kunnen worden ge 
opend. U weet het1 een advertentie 
contract geeft U f 19-- voordeel 
per elke 100 mm. 
IN DE LOOP van de maand Juni zal 
een aanvang worden gemaakt met het 
incasseren van de donateursgelden. 

U kunt Uw donatie tot en met 
20 Juni nog storten op onze reke 
ning bij de Boerenleenbank9 girono. 
67968, met vermelding "Doriatri.e 
Dorpskrant0• 

Voor het blijven bestaan van de 
Dorpskrant is het noodzakelijk? dat 
wij een vrijwillige bijdrage van de 

,meeste onzer lezers ontvangen, en 
voor 1955 r-skenen wij dan ook weer 
op U. 
HET FIK.ANCIEEL VERSLAG van de 
Dorpskrant over 1954 ligt ter in 
zage bij Administratiekantoor Smit, 
COPIE EN ADVERTENTIES voor het vól 
gende nummer uiterlijk in te leveren 
op 23 Mei bij Administratiekantoor 
Smit, A.217, Berkhout. 

Red. 

WIJ BEGINl\fEN met te vermelden dat 
meester Eecen bij tal van zijn leer 
lingen de kiem heeft gelegd voor 
het amateurtoneel~ een tweetal goed 
bezochte schooluitvoeringen, waar 
aan ongeveer 170 leerlingen van de 
O.L. school hebbe~ medegewerkt. 

Prachtig gesle.agd on wij hebben 
ons verwonderd over de grote mate 
van vrijheid waar mede d.e z a j cugdige 
toneellisten do planken hebben be 
treden. 

Leerkrachten en leerlingen weren 
beiden enthousiast over het var- 

.. 
;::;. - - - - - - - - ,.. 
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EN DAN NOG iets over het Nut. De 
laatste avond vms oen avond gevvijd : 
aan Denemarken en word keurig ver- § 
zorgd do or een inwoner van Berkhout. ~ 

Do Hoer Bekke.r hield oen enthou- ~ 
siaste lezing, gevolgd do or een : 
serie prachtige opnamen. 

vfo hebben er echt van gono t en en 
dozo avond had dan ook een veel bo 
ter bezoek verdiend, 

- ~ 

~ -.; 

DE DAl'vIESKRAH..:3 van de Ned. Herv. Gem.~ 
heeft haar doel weer uitstekend in 2 
prnctijk gebracht. Een prachtig fi- ~ 
nancieel resultaat.werd bekend ge- E - •... 



maakt ~ een batig saldo van f 800 9 -- e 

Uit. _deze pot vrnr?_on è_e g11.lle ga- DODENHERDENKING 
v0n bD honderden uitgedeeld. De ge 
lukkigen war-en : Het vVitte Kru~s 
f 3009- de Ned. Herv. Kerk f 2009-9 ;·-------------·---- 

de Ned. Herv, Di::..conie f 2009- en [Doo.r de plaatse- 
het restant .ad . f 1001 - ging naar l lijke overheid is 
de Diaconale Gezins-vc,:,zorging, : in samenwerking 

Bravo Dames 9 e en tit'-'1 op het rap- i met de Gee s t e.l ijken 
port. :~et volgende pro- 
trrr --oG ---vEN .,_ 1 ,1 d t · 'gramma opgee t e l d s !...JU 1\J - ~ 1 over vonee e A.~s o o- ' 
neelvereniging Door het Volk- Voor 
het Volk op de weg doorgaat als de 
laatste maal is L1.g231agen9 d an 
zien wij weer· me+ vertrouwen de -i:;oe 
kc.as t van deze reeds jaren bestaan 
d.e toneelvereniging tegemoet, 

"Een s+uur-man kwam t er-ug" is bet 
t.orie e Ls t.uk wat wij h e ': ]_a.atst in de 
idder zagen opvo~rc~. Goede rolken- 
~i:J en prima aank.l od.i.ng . Medevrn1·l,~n- 
de::i. gaven als hun C;C"'.:'3.ee1 te kennen 
dat het veel grote~e toneel in de 
Ridder het spelen 3~erk hcoft baÎn- 
vloed In e l-k ae·vQ- · h,.,_ 'ocain ~~ • .L - Q :,:.i.__• .• r __ _J l..J l)--- -L..l..!. 

het nieuwe home was een goed begin. 
Op deze weg doc.r g;::,,an. is het ds- 

v Le s dat wij aan d3 dames èè.1 heren 
v an deze club medegevon. 

..., .... - •... 
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KEEMIS - t::: c: 

~ 
Lauw, Lauw , trek 23..n 1t t.ouw. 
Vand aag een week is 't ke:-::-rnis ~ 
Zo ging het vroeger op de school 
Dan ging het aan een. r ij , geï.:ris 7 
Vol van pret en jool. 
Daatje zong elk hu:'.» ee2:1 Li.c d , 

_ Afscheid genomen van de rijke heer9 

Ë ~nste het u.i t 9 me t; c:;e:J. bouquet je ::_n 
haar hand 9 

- 5 

Voor Daatje toen met kermis aJ.le eer. 
_ Daarbij had je Jade Mie9 

::; Dan ging het bij een smukken, 
; Om haar heerlijke jodekoek 
; Die met kermis werde:J gebakken. 
~- En Pietje Schermer met zijn viool 

Te spelen aan elk ~uis9 

Zo gaan de boeren riaar de bl:i_k.s·':-~'. 
t ce 9 

Hij speelde het met veel. geruis. 
Zo is de tijd iL 't !e7en verand8r1~k, 
't Begeren is nu naar een voetbal 

str~jd7_ 
Naar reizen, trekken, hier en elders, 
De kermissen raken uit de tijd. 

-o- 
Te Koop: Jongensfiets7 

J. Dolstra, A.7<3, Berkhout. 

- •.... - - ~ - 
•... - •... - ~ ~ - 

J+ lVI e i ~- 9 5 5 

4 11/Iei 195~ 
18,30 Dienst in de 

R.K, kerk te 

19,20 
Sni· er-drik .J... ..L è)--- c 

Klokluide.n gemeente-toren te 
Berkhout, 
öam.enkomst van heren geeste 
lijken met raadsleden in het. 
raadhuis, 
Kranslegging door de Burge 
mee.ster bij het monument in 
de Kerkebuurt te Berkhout. 
1 Min1.nx'; stil te, 
0-otrsden van 2 muziekkorDsen 
"Vo Lhar-d i.ng " te Berkhout~ en 
;'Kun; t naar Kracht11te Goorne e 

Toespraken door 3 heren gees 
t o Lijken 
Opt::;:'eden van 2 zangkoren 
;'7iar.61l:;.st11 te Spierdijk en 
11rvr-1,sica·' te Goorne 
Optreden van voornoemde mu 
ziekkorpsen. 
Daarna einde. 

19.20 

19.30 

19.y+ 
19,35 

!9.40 

20 0 --· 

20.10 

ï~~_aggen halfstok van 18 uur tot 
zonsondergang. 
5 )Iei 1955 
Voorm. 7.30 dienst in de R.K. kerk 
te Goorne. 
Voo:rm, 11 uur dienst in de N.H.kerk 
te Berkhout. 

Vla:;gen uit!! 
======------------------------- 

P R E E K B E U R T E N 
Ds. Doorn 
Herdenking bevrD 
ding 1945, 
Ds. Doorn 
Bediening v.d.toop 

10 uur Ds. Doorn 
Geen dienst. 
10 uur Ds. Doorn 

(le Pin_"k:sterdag) 

5/5 11 uur 

8/5 

1i::;;- 
./ ) 

22/5 
29/5 

10 uur 

1 r 1:::. K A L E N D E R 
Kermis Bal in de Ridder. 



VERENIGINGEN EN INSTZLLINGEN ---------------------------------- 
;'Het Witte Kru t s" 

Het Witte Kruis deed begin April 
aan de twee plaatselijk meest gele 
zen dagbladen het verzoek een be 
kendmaking te plaatsen betreffende 
de actie voor renteloze aandelen 
WijkgebOUWo 

In het Dagblad voor ~est-Friesland 
we.r d deze bekendmaking 4 April ge 
plaatst onder het nieuws van Ben 
ningbroek, in de krant van 5 April 
werd wel de fout bekend gemaakt~ 
doch niet hersteld. Ons inziens had 
men door herplaatsing het streekbe 
lang beter gediend. Dit is echter 
niet gebeurd en we menen nu er goed 
aan te doen om door middel van 1t 
Berkeblaadje b ekendhe i d te geven 
aan het resultaat van bovengenoemde 
actie. 

Er werden btj particulieren ge 
plaatst 119 aandelen à j 10,-, 47 à 
f 50,~ en 60 à j 100,-. Een ter 
plaatse werkende Ziektekostenverze 
kering deed een toezegging voor 20 
aandelen à j 10,- en de CoÖpo Boe 
renleenbanken I en II hebben deel 
name toegezegd voor respectievelijk 
5 x j 100,- en 10 x j 100,-. 

In totaal is op deze manier een 
renteloos voorschot beschikbaar ge 
steld van ruim j 11.000,- Een bedrag 
dat de verwachting verre heeft over 
schreden. 

Van de Hervormde Dameskrans ont -: 
vingen we een gift ~an j 300,- met 
de suggestie dit bedrag te gebruiken 
voor de aanschaffing van het straks 
benodigde meubilair en aankleding 
materiaal. Een zeer goede en op hoge 
pr ijs gestelde daad. 

Uit een en ander blijkt dat een 
groot deel onzer gemeentenaren de 
tot stàndkoming van een wijkgebouw 
zeer wenselijk acht en daadwerkelijk 
wil steunen. Met deze wetenschap 
kunnen we het bouwplan verder ont 
wikkelen en met de beschikbare mid 
delen trachten een gebouw te stich 
ten dat het aanzien van ons dorp 
verfraaid en daarnaast de volksge 
zondheid kan dienen volgens de eisen 
die men thans hieraan stelt. 

"Staatspension.nering" 
De algemene vergadering vindt 

plaats op 13 Mei in de Ridder. 

- - 
Tevens zal er beraadslaagd worden? 
om weer een reisje voor de oudjes 
te organiseren. 

Komt allen op deze belangrijke 
vergadering om met elkander een 
reisplan op te maken. 

--, - ·- = ,_ - - - - - ~ e - · - ~ - - uD h V V h V n = 
0 0 o- t O O :::: ----zo- heeft onze vereniging dan de ;: 

17e April haar laatste uitvoering § 
in dit seizoen gehouden. En het mag= 
gezegd, de medespelenden hebben ~ 
zich op een behoorltjke wijze van hun~ 
taak gekweten. Het flink opgekomen :: 
publiek heeft zeer zeker van het : 
gebodene genoten. ~ 

Van deze plaats willen wij onze : 
hartelijke dank betuigen voor de me-~ 
dewerking die wij mochten ondervin- g 
den. l!;chter speciaal 11De Gcrig " ~ 
voor het bereidwillig in br-u i.k l s.,» g 
geven van haar toneel. : 

Mochten er onder U zijn, die met 3 
toneelaspiraties rondlopen, D .n , V. - Ë 
V.h.V. ziet graag haar gelederen S 
met enkele nieuwe leden versterkt. Ë - .:: 
"Vrijz. Herv. Dameskr ans" : 

Op 6 April lDr-ramen de "d.ames bijeen, i 
Nadat de rekeningen waren nagezien ~ 
en goed.gekeurd, werd de penning- : 
meesteres, Mevr. Schmidt harteltjk ~ 
toegesproken en kreeg zij een sur- : 
prise voor het vele werk do-or haar = 
ln het afgelopen jaar gedaan. Hier- Ë 
na kregen alle dames een tractatie, ~ 
wat zii ook zeker wel hadden ver- = 
diend: E 

Hierna werd besproken hoe 'tb~, i 
tig saldo ad. j 800, -- van de opV Ë 
17 Maart gehouden tentoonstelling ~ 
te verdelen. ; 

De:_ ar U in het dorpsnieuws de ver-;;: 
deling kunt lezen, willen we alleen~ 
nog vermelden, dat hierna een woor d ~ 
van dank werd gesproken tot Mavr , ~ 
Doorn voor alles wat zij in het be- ~ 
lang van de Krans heeft gedaan en ~ 
hiervoor werd dan ook een aardig :: 
cadeautje overhandigd uit naam van ~ 
alle dames. ~ 

Voordat tot sluiting werd over- ~ 
gegaan, sprak ook Mevr , Beemster- § 
boer vvoorden van d.ank tot allen, :;, 
die hadden meegewerkt om alles zo ! 
goed te doen slagen. j 
"11. "î\T A B i1 ---- ~ 

.L'"l.. c .l\ e O O - 

De penningmeester van de afdeling g - - .:; ~ 



Berkhout maakt aan belanghebbenden Aa.ngeboden ~ dahliaknollen met spruit. 
het volgende bekend~ chrysanten1 vaste- en perkplanten~ 

Voor de Zomerinlevering van de enz. Tel. 338. 
va.cantiebonnen zijn twee perioden P. Schmidt /se Zn.? Ji. 249 9 Berkhout. 
vastgesteld en wel ~lsvolg~; . Te koop~ Een in goede staat z~nde 
~.§. per· 7 t/m 14 Mei. V?orinle:7"ering kano met nieuwe peddel en een dames 
-§. per· 4 t/m 11 Jun=:- ui tb~tal ing. fiets. A 1714- Kerke buurt Berkhout 
2§. per. 25/6 t/m 2 Juli voorinlevering ' s • 
2~ per.23 t/m 30 Juli uitbetaling, Btj ons vertrek naar Blokker bedan- 
alles ten huize van de penningmees- ken wij langs deze weg als lid van 
ter, J. Dolstra, A.78. alle plaatselijke verenigingen. 
· · ---- Ons nieuwe adres Ls s 
Lo t er-iiver , nons Geluk". Dorpsstraat 19, Westerblokker. 

Op de vergadering van bovenge 
noemde vereniging werd na afloop 
van de behandeling der agenda be 
sloten om een bustocht te makeni 
Amsterdam - Utrecht - Ar-nh em - Berg 
en Dal enz . 

Voor genoemde reis zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar, tegen nader 
vereen te komen kosten. Inlichtin 
~n btj de Heer G. Kommer te Berk 

hout. 

het overgeven of in de bus depone 
ren van de aanslagbiljetten. De 
doorlopende machtigingen, die hier 
voor nodig zijn zullen in de komende 
tijd in orde gemaakt-worden. 
Aantrekkeljke belegging. 
--be publicatie van àT3~,ó spaarde 
posi tobrievsn in het vorige nunrrner 
heeft meerdere informaties tot ge- 

·\, . volg gehad) zodat een aantal •i, ~- van de z e brieven kon worden ge 
,,.;il,~- (~ 1 plaatst. Nu in deze categorie 
~ .JJ (( «- ook andere geschikte beleg- 

)

~~ gingsmogelljkheden ontbreken r' --~rï zijn deze spaardeposito brieven 
· il wel aantrekkehjk, daar geen 

~ koersrisico wordt gelopen. De 
rente vvordt niet ui t.be t aa l.d , 

maar steeds btjgeschreven en geeft 
het volgende jaar ook weer rente, 
Zo kan f 748? - in 10 jaar am1groei 
en tot f 10001-. De stukken staan 

• +- ni e v op naam. 

'----------------------------------- -~~-~--- 

... . .. 
:: 
e ••.. 

"Br-andwe e c" 
--zaterdag 7 7 Mei a.s. exerci- · 

- tie. Verzamelen "s avonds 7 
uur bij het brandspuithuis. 

: Coöp. Boerenleenbank 
.;Berkhout 2:, 

. Bevr-itd i.nrrad.ag gesloten. 
Op 5 I'Jlei 7 de bevrijdingsdag 7 is 

- de Bank de gehele dag gesloten • .. 
Veilinggelden voortaan via de Bank. 

De ontwikkeling van het betalings 
, verkeer7 ook voor onze agrarische 

bedrijven, gaat steeds meer in de 
richting van het gebruik maken van 

nk en giro. Reeds meerdere malen 
~ 'ls door ons aangegeven dat in de 
..t toekomst als gevolg daarvan ook de 
: bedrijfsopbrengsten in toenemende 

mate via de boerenleenbanken _zullen 
~ gaan. Reeds voor meerdere rekening 
: houders is dit het geval I terwijl nu 
:· de veiling Avenhorn besloot om 
-; voortaan alle veilinggelden via cle 
""" boerenleenbanken uit te betalen. In 
- verband hiermede zullen wtj in de 
?;. komende maanden nog enkele vereen 
: voudigingen invoeren, waardoor het ~l~ mogeltjk is dat de echtgenote geld 
!;;:> kan halen, zonder steeds een mach- 
; ti.ging mee te nemen. 
~ Ook ten aanzien van i:::: Î w.o. dan ook Loon- en 
E: zal dan kunnen worden 
t: 

de belastingen 
Omzetbelasting 
voldaan met 

D.R.Koster, Zuidermeer E.51. 
------------------------------------ 

Vacantiefonds v.d. Landbouw. 
--V-acantiebonnen met de opdruk 
1954/5 z~n niet meer geldig. Zij 
kunnen nog worden omgewisseld bij : 
Het Vacantiefonds v.d.. Landbouw, 
Svreelinckstraat 301 1 s-Gravenhage. 

De Boerenleenbanken is het niet 
toegestaan oude bonnen in te zenden. 

nGezinsverzorging11 

Wederom bleek uit het 4e j aarver 
slag van de afd. Berkhout, dat de 
Gezinsverzorging zegenrijk werk ver 
richt heeft en in een btjzondere be 
hoefte voorziet. In 25 gezinnen 
werd totaal 342~ dag hulp verleend. 
Deze hulp varieerde in de gezinnen 
van l~ dag tot 70~ dag. 

Laten wij wensen, dat ·Nij dit so 
ciale werk zo mogen voortzetten. 



Xorsten1s 
J<errnis !J<_eclome 

GRATIS IN DE ZWEEFMOLEN!!!!? 
VOOR IEDERE CONT_~~TE 

AANKOOP ( 

J VAiî o o et o ontvangt U een 

GRATIS KIHDERRITKAA..îtTJE 

GRATIS LWEVFN 
Laat Uw kinderen volop genieten 

van de zweefmolen?!!!! 

r.rEX'.I IELBEDRIJF 

T e 1 e f o o n 
· 2 3 6 B E R K H O U T. l B A K K E R ;;---~~--~-----···,---- ALLE SOORTEN DRUKWERK 

rrrviv; f,t I 
Het v:n-o:d: ~e~e:de a~:s-voor Visitekaar;;::·-.-.-.-.-.-. 
heerlijk gebak en moei gesorteer- 11• G b t k · t, · 
de allerhande van e oor e aar Jes 

80 cent per 250 gram 
Neemt U ook eens een prcef met 
onze tafelkoeken van 

1 45 cent per pakje (20 st.) j Toegangsbewijzen 
I Heerlijk op de boterham? doch· ook l , 
j bij een kop koffie een tractatie. Programma s 
r- ·-···--------·--·--··--·---- Jaarverslagen I MEER melk per hectare bij rantsoen- l Convocaties I beweiding · 

I door aanschaffing van een Philipc l Aanbevelend l s~hrikd~aadapparaat5 of een batte- K. Leeuw9Mzn. 
l r1J schr-Lkdr-aadappar aa t · 1 agent 11West-Friesland". 

I J .AN CONTACT A 218 1----···-····-·--·------------··-----·-····----- ~---··-·--·-···--··-----·---------·- ··-------! Komt voor de kermis even bij mij aan , 
jBij Nieuwbouw en Vc~bouw I Een ruime keuze sigaretten en een 
i Belangrijke Besparingen I sigaar. 
! Door Premie en Subsidie I Neem eens een kijkje voor de kermisi 

Vrijblijvend Inlichtingen I Heus1 je komt bij mij steeds klaar. ~~3· P.Klok . ! Te].efoon _g§2 ~ 
BERKHOUT 1 .d .• Bakker-Langere is. 

·-----·-·-·---·-·--·--·--···-·---··-----------·---·-----------L_____ Berkhout • 

Rouwcirculaires Alles 
Rouwdankbetuigingeti 1~ klas r.... vakwerk 

l vv d , dr-ukker-" , 
' West-Frie slab.d. 

Modellenboek ter inzage 

·= 

- •.... 

- - :;;:;. ... - - - - ,.. 
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. DORDSKRANT BERKHOUT 
RED.: K. 

RED.COMM.: 
TECHN,VERZ . ., 

Leeuw l\!Izn. 
Mevr. Nierop, C. J. · Kuyper, 
Ds. L. Doorn9 D, Langereis~ 
F. Peetoom, J.D. Smit. 
Adm. Kant. Smit9 Berkhout. 

Berk..hout, 1 Juni 1955. 

JUNI - ZOMERMAAl'ifD ! 

- 

1üet alleen onze wisselvallige weer-somsnand i.gheden , maar ook 
de afwisselende schoonheid van onze natuur komt al tijd weer terug 
en jüist die wisseling der 'seizoenen doet ons ieder jaar opnieuw 
genieten van de ach oonhe Ld van ieder jaargetijde. 

· We behoeven daarvoor heus niet te gaan naar duin en strand of 
bos en hei9 nee9 ook hier in HerY~~out is zoveel moois te beleven! 
Vfocht daarom niet tot Uw vacantie9 maar buit de mooie dagen of a 
vonden in deze Junimaand uit! Als U boodschappen wilt doen in Hoorn9 

ga dan eens niet de kortste, overbekende weg9 maar fiets eens over 
de Hulk en langs de dijk , stap~eens af bij een van de plassen daar en 
ga een poosje stil aan de kant zitten en laat de rust en de v..cede9 

die er van zoin spiegelende, met riet omzoomde watervlakte uitgaat, 
op U inwerken en alle moeheid van een hele week valt van U af. 

Tien tegen een, dat U ook nog een meerkoet met jongen ziet 
zwemmen of de karkiet zijn karre-karre-kiet-kiet-kiet hoort zingen 
tussen 't riet. 't Is even, of U helemaal vrng bent uit Uw dagelijk 
se sleur. 

Hetzelfde ondervindt U, als U na een drukke dag of op een 
Zondagmorgen door Slagterslaan of Grootweg gaat en de sierlijke 
meeuwen ziet rusten op een damhek of vissen in de sloot, terwijl 
langs de berm pijpkruid en w i Lde peen 'hun fijne 9 witte kantwerk hef 
fen naar de zon en de kleinere slootjes bezaaid zijn met de witte 
bloempjes van de vvaterranonkel. 

Kijkt U eens bij vt fietspad langs d e Nieuweweg naar de grote 
verscheidenheid van bloeiende h ee s t er s en geniet van hun fijne 
kleuren en geuren. Als U nooit in wei- of bouwland werkt9 hebt U 
Berkhout dan wel eens bekeken vanuit een roeibootje OÎ van een stuk 
land af? Hoe anders zien kerk en huizen er dan uit9 met een voor 
grond van groene weiden met zwartbont vee en met een prachtige 
wolkenlucht erboven! · 

Kent U eigenlijk allen de Baarsdorpermeer wol 9 waar de bomen 
een groene poort vormen en de boerderijen zo rustig lijken te dromen? 

Ga er eens heen, als deze maarid de hooiroken zich r~en tot de 
horizon. 

e 



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

- · .•. - Veel meer moois zou ik U nog kunnen.= 
noemen7 naar trekt U er zelf op uit en: 
ontdek ze zelf7 de doorktjkjes onder 
bruggen9 de schuin over de sloot han 
gende wilgebomen, de zingend opsttjgen- _ 
de leeuweriken en nog zoveel dingen · 
meer 9 waarin U zich kunt verlustigen! 

Is het geen voorrecht, dat wtj in 
ons jachterig bestaan, zo vlak btj ons 
dat rustgevende kunnen vinden, dat we 
soms zo nodig hebben? 

En is het geen troost 9 dat ondanks § 
kabinetscrisis9 huurverhoging9 of wel-~ 
ke zorgen ook, dit schoons alttjd weer 
terug komt en ieder mens, die er voor 
open staat en het kan9 hiervan mag ge-~ 
nieten, zonder dat het een cent kost? 

Maakt daar gebruik van9 deze maand!.::. - ~- - - - 

· - 
- ,_ - - 

VAN DE REDACTIETAFEL 
---------------------------------- 

Btjna alle verenigingen hebben hun 
Bijdrage 1955 voldaan, slechts een 
paar Bijdragen moeten wij nog binnen 
kr-ijgcn , mogen vv:i.j deze in de loop 
van deze maand tegemoet zien? 
Aan alle penningmeesters en pen 
ningmeesteressen danl{ voor de vlot 
te af'we.r king. 
DONATEURS. In de loop van deze 
maand ënde volgende maand zullen 
de kwitanties van de donateurs wor 
den opgehaald en wij hopen op do 
zelfde medewerking als vorig jaar. 
U zult wel begrijpen, dat deze vrij 
willige bijdrage noodzakelijk is voor 
het in stand houden van onze dorps 
krant. 
Wilt U het gehele verenigingsleven 
s t ounen , word of blijf dan donateur 
van 't Berkeblaadje. De minimum 
·jaardonatie Ls j 1,25. 
COPIE EN ADVERTENTIES voor het vol 
gende numnièr uiterlijk in te leve 
ren op 26 Juni btj Administratie 
kantoor Smit9 A.2179 Berkhout. 

Red. 

St.JORIS VERSLAAT HET DORPSGZBEUR3N 
ONDANKS de koude werd er toch een 
echt warm en gezellig Oranjefeest 
gevierd. Muziek van "Volharding", 
zang van het Plattelandskoor, een 
voor-dr acht.swedat.r-ijd , hersengymnas 
tiek e~ een wedstrtjd voor verloof 
de paren maakten de avond volkomen 

vol. Priiswinnaars waren het echt-. 
paar Kuyper 9 (plus publieksprijs) 9 
Itïevr. Spaander-Groot, Bram Root en 
de f am , Hart. 1ten gezellig bal met 
attracties sloot de avond af. 

.. - - - - ...., - ~ - = ::: - - - - EEN AVOND met een geheel ander ka 
rakter wa.s we I de doden.herdenking 
op 4 Mei. Kranslegging bij het monu 
ment door burgemeester Beemsterboer7 E 
bloemenhulde door een deputatie van 
de schooljeugd9 toespraken van 
Ds. Doorn9 de pastoor van de Goorn 
en de pastoor van 3pierdtjk waren een: 
waardige getuigenis van eerbied en - 
waardering voor hen9 die hun leven 
gaven voor onze vrtjheid. 

Het geheel we r-d muzikaal omlijst 
door muz.Lak en zang van de plaatse- ,_ 
lijke koren van Berkhout 9 de Goorn -.., ;: 
en Spierdijk. <:» [ 

Het hoogtepunt van de 5e Mei was ~ 
de kerkdienst in de Ned. Herv. Kerk9 E 
waarin Ds. Doorn op voortreffeltjke 
wijze de betekenis van de vrijheid z 
ui teen zette. "Vo Lhar d.i.ng" verleen- ::! 
de muzikale medewerking. Aan het f 
slot werd door de aanwezigen staan- ; 
de het Wilhelmus gezongen. E; 

In de loop van de middag werd voors 
de schooljeugd een film vertoond. - 

- - ::: - 

- - = 

::: ·- ONDANKS het grote aantal collecten 
we Lk e regelmatig worden gehouden, 
valt de opbrengst toch alttjd weer 
mee. De Emmabloem-collecte bracht 
j 148746 op en de collecten voor de 
Stichting 1940-45, welke in de ver 
schillende buurtschapnen werden ge 
houden7 lieten als ei;dresultaat een 5 
bedrag van j 9507-- zien. ~ 

,.. ,._ - - ...• 
~ 

,... ·- 
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')··; j i'1 ">7T~rpr~ ,·('1·,-:'. vcron i :..-j-n° ~'J'"'.Ul-T'• .. bÎJ. 
i. J..J LJ..J .1...~u-~..LJ..,_. "v1- ,_,_1. '...::i-- .. -o ..,_1 _ J! - 
Ziektett heeft ter gelegenheid van 
haar 40-jarig bestaan met haar le 
den een reisje gemaakt naar Velsen9 

Rotterdam en Den Haag. De in.druk 
wekkende tunnelbouw7 de grote nieu 
we veiling tè Rotterdam en ?!laduro 
darn in Den Haag waren dankbare ob 
jecten, die alleszins een bezoek 
verdienen. 

aHulr) bij Ziekte·· verricht in het 
dorpsleven een :prachtigo sociale 
taak 9 waaraan eigenlijk elke tuinder 
zou moeten ~eelnamen. 

Die nog geen lid is9 melde zich 
spoedig aan bij een de r bestuursle 
den . 

r: 

.. ... .. ..• . .. 
"! 

REEDS 1;NIGE winterseizoenen was het 
mcr-kb aar- 9 dat het programma te over 
laden was. 3r zijn daarom besprekin 
gen gevoerd tussen het Nut9 het In 
stituut en de Plattelanàsvrouwen en 
het resultaat is? dat er diverse 
avonden zullen Horden gecombineerd, 

De bosturen zrjn van oordeol9 dat 
door deze nieuwe opzet betere avon 
den kunnen worden gegeven9 vmardoor 
het bezoek zal worden gestimuleerd. 

Bet aan c a.l uitgaansavonden is me 
de door deze combinatie belangrijk 
ingekort . 
D3 VISAKTDN~ zijn voortaan geldig van 
1 Juni - 1 Juni en niet meer zoals 
voor he on van 1 Juli - 1 Juli. 

------------------------------------- -------------------------------·---- - •.. 
'"' 

VERENIGINGEN EE I:NST:r:GLLINGEN . r------------------------~-----------: 
::: 0~ntr. Genootsç:l'l_a]_)_ir 

In Ifiei kwam hot bes tuur van het 
Centr. Genootschap voor }:inderher 
stellingsoorden en Gezondheidskolo 
nies in,yergadering bijeen, Nadat do 
financien waren ~econtroleord, bleek 
uit het jaarverslag9 dat in 195il 
4 kinderen mot goed resultaat wer 
den uitgezonden-naer ~gmond aan Zee, 

Zodra de schoolarts klaar is niet 
zijn onderzoek van enige klassen van 
de O.L. school, zullen ook voor dit 
jaar weor plaatsen worden aange 
vraagd. Er is al een meisje uitge 
zondcri naar "De Bijs t er-bo sc h" te :~pe, 
dat daar zes prettige weken heeft 
doorgebracht en heel goed is opge 
haald, 
C>d"Ön.Boerenleenbank 

·''Berkhout · 2" 

~ - ... ... ,:: 

Vac ant Le ? ~akenreis? 
Maak in ieder geval ttjdig Uw reis 

plan in orde en richt U tot onze 
;, bank voor het nod i.go vreemde geld, 

' - Voor elke reis naar het bui ten. 
land mag maximaal f 1.0009- per per 
soon in vreemd geld vrij WOT'den opge 
nomen. Daarvan mag pe~ dag f 75,- 
p.p. worden verteerd. Geen v~rant 
woor-d.Lng in een deviezenboekje. 

Bovendien mag een bedrag van 
f 200 ~ .. - in Iio lLand s geld vrij worden 
meegenomen en zo nodig in het bui 
tenland worden verteerd. 

De bestuurder van een motorrijtuig 
mag een extra bedrag van f 30 i - per 
dag verbruiken tot ee.n maximum van 

f 4009- in vreemde middelen. Hier 
voor blijft het reisdeviezenboekje 
pei1e.nc3J1aaf d . 
- Voor z akenr-e i.z en kan een aanvraag 
boven het vrije maximum worden inge 
diend. 

Wist T.J ook 9 dat d.e . reis-cheque 
d 0 v e i ·ii· r~te ·11°1"\ i er b i ed t om z e Ld ~ V __ 0.._, L CU.J. _ _ . v o _ 
mede te nemen? ,Jij zullen het U 
graag aantonen. 
+ r11ot uiterlijk 22 Juni kunnen 
+ zilveren guldens nog bij de 
+ banken worden ingevvisseld. 

}>REEKBSURTEN 

5/6 
-, ?Jr::. 
J..1-_. v 

Geen dienst 
10 uur Ds , Doorn 
Officiële ingebruikneming 
hersteld orgel. 
lS uur 
10 uur 

:ûs. Doorn 
Mej.v.Vliet 

19/6 
26/6 

VOOR D:8 KINDEREN 
De jongeren hebben me niet in de 
steek gelaten en een flinke hoeveel 
heid oplossingen ingestuurd, die 
allemaal goed waren. De oplossing 
was nl . ' ~~--, de letter 2:i. 
En de prtjs gaat deze keer naar Ger 
da Vet 9 A 179 9 Berkhout. De prijs 
volgt spoedig, Gerda. 
:En hier komen d e nieuwe raadsels 1 

dit keer weer voor allemaal: 
1. vJio is de langste man in de kerk? 
2. Wie heeft een rnondi maar geen ge 

zicht? 
3. Als er van een w o or d van 5 let 

ters de eerste 2 vrnggenomen wor 
don 1 bl~ft er maar gén over. Hoe 
kan dat? Oplossingen voor 11 Mei. 
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- D l 263 F.Klok I Het . ~ 1 BERKHOUT !~ 
1 ~~~s K. SLIKI(ER - :~~~el 1· .. ········--····------- .. ·-········------------··--·····-······· ·-·-····-----····--·---1; 
I ftl vW ....,, __ men I Zoekt U eEm stofzuiger??? ji I l~vens- B~RKHOUT alles I Neerri-' - 
I r'.nddelen A 54 .k~,?: _ i -~~ t.och-> 

I a s e . :~1~gen . __ j ~.;..§-- 'b,:C ~~~d 
! VRAAG EN AA.ll"BOD i (( <== • merk! 

I Te koop: 2 gebr. fauteuils, L~ stoe- l ~~ 
•. len en een spiegel, : U (~~ 
IK. Slikker? Ji..54, Berkhout, 1 heeft '-- .~ 
1 1 dan -....;;==::,~- • 
1 11e koop i Bloeiende knolbegonia 7 s i jaren ~-~ 
IC. Klay A, 189 ! voordeel! en 
Il Ter 0-ekking beschikbaar p:,rim~ 1 plezier ! van Uw besluit. 
, zwa:r:te en bonte ram ~oor korujnen . ! Neem R u T o rJ 
î P. Mol9 D.949 BobeldlJk, 
1 .. 
! Te koop: Beige regenmantel; gesch, 
l voor gebruik op een bromfiets, i D. de Haas Mzn , 9 A.283? Berkhout. , ·c, _ 

1 1 .c,en klasse beter l Verloren in de Kerkebuurt een - - - - - - - - 
l ron~ grijs vilt v~n wr-ijf'mach.i.ne , 1 _ _ c _ i\ -,,,n~., ,.., ; .. "" ~- I Onmisbaar, v?o:_ eiç!ie~aa;, -~ Gaarne te- 1 Uw· adres. D, .LAHG0n..:::iL:i - BOB.1:JLDIJK jf. 
I rug te bezorgen b1J J, Bar t en , De J 'I'e l ef oon 1-r "29c::-25;:; .....,, I R • 1 ...._., .l... -- ;_\.. e c: ) _,/ G ~ 

l 
.L idder St. Joris 7 Berkhout. ! ·· :; 

-0- r-·-:-·--·--- .. --. --------------------1-~ 
--------·-------------------·-----·------------1 • NDUiiVBOûd ·: 

I Laat üw mcdodo l i ngcn , programma's 9 ! __ _ _ 1 ·~ 
I circulaires 9 aankondá g i.ngen , Uw 1 • V.c;RBOUVV , 'F l reclame enz. stencillen door l e DIVERSE REPARNI'IES j:. 
I ADMINI3TRATIBKAl\TTOOR SMIT i Tel· i 
I i 2r.2 JïtN ff:I:ULING ~1 .• lm ~ -, 1 ./ - ·- L 1·cl. 29) - __ bGrkhout. J . .---·-··---- ~ 
1 

.. - - 1 i ADMI:f>TISTRATIEf~A .. 'iTOOR SMIT t 
De Nederlandse waterleidingbedrij- 1 ~.. · . . · 
ven hebben te kampen met moeiliik- i Bijhoud en , controleren en inrichten 1 ~ 

I hed en , welke uit het stijgende 1~a- 1 van Uw boekhouding, · 
I terver1?r1;-ik v?ortvlo?i?n· Weest ! Tel. 293 Berkhout, j 
L -d_us z..u 1.nig m.B 1ï Uvir.. ... l.e i.ding.wat er .. ! J_._ -·------···-··--···--·------ ··-··--------·----,.···--·--·········-··- .. -··- .. --·-J 

--·-- .. ··- -·-~··· 1 · ..... _ .... _,.,._. ,_. __ .. ... .. .. , ~···--, 

' G. KOivilvIER ZUIVELHANDEL ,~ 

of 
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tîaargang II no. 7 Berkhout9 1 Juli 1955. 

EN Tï}~CHNIEK 

Allen zijn we toch wel even ervan onder de Lndr'uk gekomen, 
toen via de radio werd medegedeeld dat bij het ongeluk met de race 
wagen in Fran. .. kr-ijk , welke met een· snelheid van tegen de 300 km. 
van het parcours vloog, 'lleer dan 80 toeschouwers werden gedood. 

Mij heeft het aan i t denken gebracht over de verhouding 
mens - tech.:1iek. De techniek is zo oud als de mens7 want ook de 
oermens 7 die met een stevige tak een steen wegwentelde voor z.ijn 
rotsholte9 gebruikte daarin techniek . 

En het is we l e en uitgemaakte. z aak dat wij 9 mens en van de 
20e eeuw 9 beklagenswaardige stakkers zouden zijn indien a.l Ler-Le l, 
technische hulpmiddelen ons zouden ontvallen. Probeert U zich ten 
minste het leven·maar eens voor te stellen zonder weefmachines, 
telefoon, radio, auto's, fietsen, electriciteitscentrales etc. 

Aan de techniek hebben we onnoemelijk veel tè danken. Dat 
bltjft voorop gesteld, 

r,iaar toch groeit onmiskenbaar bij knappe geleerden, die stu 
die hebben gemaakt van de geschiedenis der mensheid? een zekere 
onrust. Ztj vragen zich ernstig af of de techniek de moderne mens 
heid niet boven het hoofd groeit9 d.w.z. of niet de techniek de 
mens gaat overheersen in plaats van te dienen? 

Het wordt al wat afgezaagd in dit verband te wijzen op het 
gevaar van de atoombom. M.aar dat doet niet af aan het feit 9 dat 
in dit geval door de techniek ontketende krachten de mens niet 
meer dienen9 maar dreic;en te vernietigen. 

Het is in het geheel niet clenkbeeldig da,t op een gegeven9 

ongelukkig moment de mensheid de beheersing van de techniek uit 
handen glipt 9 zoals de coureur i::--' Le Mans cle b eh eer-s i.ng van zijn 
wagen. 

Voor het zover ko111t~ is het alleen maar een kwestie van 
zelfbehoud ons terdege te bezinnen op de verhouding mens - tech 
niek. Ons verstand.. heeft de techniek opgevoerd tot een duizeling 
wekkende 9 maar ook gevaarlijke hoogte. 

Maar naast de kracht van het verstand kent de mens de 

.... ;.,. .•. ..:: •.. 

,% . 



- - - ..: 
"' "' - ::: - - - krachten van geest en gemoed. En deze Laat s t cn moeten de overhand 

houden. Gebeurt dit niet. dan gaat de mens aan de door hem zelf 
opgeroepen technische ma~ht teii onder. 

Ik.meen dat dit de uitdaging is, waarvoor de moderne ttjd 
ons s t eI t., 

Het is goed ons te bez;ï;nnen op de vraag wat wij kunnen doen 
ter versterking van wat Henriette Roland Holst noemde de zwakke 
krachten1 welke de sterke kracht in toom moeten houden. 

VAN DE REDACTIETAFEL 

DONA1I1EURS_. Deze afgelopen maand is 
begonnen met het incasseren van de 
donaties 1955. Indien U nog geen 
kwitantie heeft aangeboden gekregen, 
dan kunt U deze in de loop van Juli 
v er-wach ten. 
Wij rekenerr dit jaar weer op aller 
medevrnrkinc; 9 daar de Dorpskrant ook 
Uw vrijwillige bijdrage nodig heeft, 
om regelmatig te kunnen blijven ver 
schijnen. 
MIDDE1'TSTANDER.S. Nog enkele midden 
standers hebben voor dit jaar nog 
geen adv er-uerrt Le-icontzr ac t afgeslo 
ten. Wij willen dit gaarn& in deze 
maand nog afwerken en wij vez-wacbt en 
dan ook Uw medewerking. U weet het9 

het is voor U ook voordeliger! 
COPTE EN .ADVERTENTIES. Voor het 
volgende nummer- ui ter lijk in te le 
veren op 25 Juli bi.-i Administratie- 
kant ooz- ömi t? A. 2r;\ Berkhout, 

Red, 

St. JORIS VERSLAAT HET DORI)SGEBifüREN 
IN DEZJ:iJ tijd van druk en intensief 
verkeer is het toch een zeer nutrt i> 
ge zaak9 dat de jeugd naast al het 
andere 9 ook een verkeersopleiding 
krtjgt, De leerlingen van onze O.L. 
school kwamen dit jaar op het ge 
houden verkeersexamen wel zeer goed 
uit de bus. 
Alle zeventien deelnemers ztjn op 

het te Hoorn gehouden verkeersexa 
men geslaagd, aan veertien jongelui 
kon zelfs het insigne worden uitge 
reikt. Onze gelukwensen aan alle 
geslaagden9 maar ook aan de leer- 
krachten wens en wij in gedachten ge- 
luk met het behaalde succes. · 
HOE DRUK het verkeer wel is9 hebben 
onze ouden van dagen ervaren op 

---------- ---------------------------------- - Q 
hun jaarlijks uitstapje. In de om- ; 
-geving van Den Haag is het wel btj- f 
zonder druk! a .... 
Den Haag, Scheveningen en Rotter- E 

dam zijn voor de oudjes geen onbe- i 
kende grootheden meer. Pano.r-ama g 
Mesdag en het Dierenpark stonden ; 
daar voor hen open en het is, dank : 
zij het uitstekende weer9 een prr~ht§ 
dag geworden. Er is volop genot'è:-:ri, ~ 
de finish was bij café Bontje aan :. 
de Goorn, waar het fanfarecorps ~ 
klaar stond om de 140 deelnemers 2 
me t muziek welkom thuis toe te bla-E - zeno ~ 
De or-g an.i aat or-en van deze dag za- ·-~ 

gen hun moeite me t dankbare gezich-; 
ten be Loond. ..:$ 

;:: 
NAAST AL deze blijdschap werden wij ê 
somber gestemd over het besluit van; 
de ledeiivergadering van de Co~p. ! 
Aan- en Verkoopvereniging "Berkhout9i 
In deze vergadering9 waar 134 · S' 

stemmen werden uitgebracht 9 werd § 
, met zeer grote meerderheid besloten; 
het gehele bedrijf naar Hoorn over S 
te plaatsen. De grote toeloop v~ 2 
leden en afnemers is oorzaak, d0 ;_ 
het bedrijf' uit haar voegen is ge- . .,,, 
groeid, ~ 
De gemeente Hoorn zal alle mogelij-~ 

ke medewerking verlen~n, teneinde - 
de gezinnen van de cooperatiemen- : 
sen onder dak te brengen. : 
De kosten zullen ongeveer zeshon- _ 

derdvijfe:ntvvintig duizend gulden be-~ 
dragen. Getracht zal worden om aan ~ 
de bestaande :fabriek een andere be-? 
stemming te geven, De wo onhu i z en 2; 
zullen wor-d en verkocht, terwijl de S 
bruikbare machines in het nieuwe ! 
bedrijfsgebouw hun arbeid zullen ê 
voortzetten. E 
fü_ermede zullen vse zeker een stuk- g_ 
je van onze dorpstrots moeten prijs- 5 
geven, 2 - - 



Beste Jongens en Meisjes, 
De oplossingen van de vorige keer wareng 

1, Die buiten de kerk ook het langste is. 
2, Een rivier. 
3, Steen - een. 

De prijs gaat deze keer naar .•••... niemand? wan t niemand heeft zelfs maar 
een oplossing ingestuurd. En het was toch heus niet zo moeilijk. De prijs 

. ~ijft nu nog een maan4je liggen en wel voor degene, die vóór 15 Juli het 
oiste verhaal over zijn schoolreisje instuurt, dit verhaal mag ook op 

alle mogelijke manieren versierd zijn. En denk er om ~ Le ef't.ijd op het pa- 
pier. · · ---- 

Stuur dus een prachtig relaas van je lotgevallen toen je met je 
klas weg vvas, versier het met mooie tekeningen langs de kant van het pa 
pier, tussen het verhaal in of op een apart papier ( naan ook op dit 
papier) en stuur het vóór- 15 Juli naar A 217, Berkhout. 

Doe je best! 

~ •.. .. 

Uoor . . - 

de Kinderen 
.. .. e •• 

.. ,... 
::i: 
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E :: ... •.. .•. - - ,.: ~ 

"Br-andwe er-" 
Oefening op 2 Juli a.s. des avonds! 

7 uur bij spuithuis. - . 
CoÖp, Boer-en.Leeribank '1Berkhout · 2n 
-.-§tichting Spaarban..k ~ = i ,De ingelegde spaargelden en het 

~ -\__/mtal spaarders bij de Boerenleen E Dank ver-t.onen nog steeds een stij- 
l:: gende lijn. Een belangrijke factor bij 
~ deze groei is de gunstige rentever 

goeding. 
Zo wordt door onze spaarbank over 

de vrije spaargelden ee;n rente ver 
goed van s 2964% 
Voor jaardepot's is de rente 2275% 

Gezien de vele beleggingsmogelijk 
heden die zich voordoen, zal deze 
gunstige verhouding ten opzichte 
van den andere spaarinstellingen 
(De Rijkspostspaarbank vergoedt 
2,40% tot j 2.500,--) zich ook in 
de komende jaren kunnen handhaven. 

Het is in Uw ei gen belang na te 
gaan in hoeverre U hier nog van 
kunt profiteren. 

ê 
E - =· E 

Vriend. 

Een overzicht van de groei der 
spaarbank geeft e.en duidelijk beeld 
van de steeds groeiende betekenis 
der Boerenleenbank als spaarinstel 
ling. 

Jaar ~antal s2aarde~~ S;2aartegoed 
191+2 593 703.000 
1948 857 1.310.000 
1950 880 1.249.000 
1952 9LJ-4 1.464.000 

1954 1020 1.965.000 
-------------------------------- ------------------------------ 

17de EEUWSE STATISTIEK 
Uit de archieven van een 17de 

eeuwse Duitse stad kwamen de ver 
geelde papieren tevoorschijn, vol 
gens we Lk e een onderwijzer in de 
50 jaar van zijn trouwe plichtsver 
vulling ha~ uitgedeeld .•..•..•. 
911.527 stokslagen. Ook van ztjn 
overige kastijdingen had hij een 
nauwkeurige statistiek btjgehouden. 

Nauwkeurigheid kent geen tijd ••.• 



iJ".GR.EhlGlNGEN EN ~N.SCC1ELLL~G:2;N ----------------------------------- 
nspaarbank Berkhout0 

-Het -s-éstuur van.de spaarbank te 
Berkhout m.aa.kt bekend dat de eerst 
volgende zitting van het Bestuur 
zal plaats hebben op Woensdag, 6 
Juli 1955 des voormiddags van 10 
tot 12 uur in de aRidder f1t O Joris" 
te Berkhout, 

Verder dagelijks geopend A.128 te 
Berkhout, 
nonze O.L. Gchoollf 
·volgens het devies "zeer langzaam 

maar zeker" nadert nu de voltooiing 
van de verbouwing aru1 onze schoolo 

lVIet ingang van de nieuwe cursus 
zijn we verrijk;t met een flink lokaal 
dat in gebruik genomen kan wor den , 
ter vervanging van een der lokalen 
dat veel te klein is voor het gro 
te aantal kinderen. :f:Gen. grote aan 
winst voor onze school! 

Zeer waarschijnlijk zal met ingang 
van de nieuwe cursus het ~antal 
leerlingen meer dan 200 bedragen, 
waarmee dan wel ongeveer de top zal 
zijn bereikt. Voor die tijd zal ech 
tBr weer een nieuwe leerkracht ge 
vonden moeten worden, daar meester 
R~jsvnjk naar Broek op Langendijk ver 
trekt. Binnenkort zal hii zich in 
het gelukkige bezit prij:zien van een 
vr ouw en een huis. Gedurende twee 
jaren is hij aan onze school ver 
bonden geweest en in die periode 
heeft hij met grote ijver en naar 
beste krachten het onderwijs gediend. 

De traditie getrouw hebben de 
leerlingen van onze school aan di 
verse sportieve gebeurtenissen 
deelgenomen. Het vertegenwoordigend 
elftal speelde 4 wedstrijden, waar 
van het er drie wist te winnen. 

75 ,Scholieren wandelden de 12 of 
16 km. ter gelegenheid van de jaar 
lijkse schoolwandel tochten voor 
Hoorn en omstreken. 

Het aantal leerlingen dat ook dit 
jaar de zwemlessen van de Heer 
Schermer volgt is weer verblijdend 
groot. Uit de klassen L~ t/m '? ne 
men 60 kinderen deel. Door de les 
sen der laatste jaren is practisch 
ieder kin~ dat de school verlaat 
de zwemkurrs t min of meer machtig. 
Dit is in ons waterrijke landje geen 
luxe 9 terwiji. bovendien het zwemmen 

- - ·- ,... 

= een zeer gezonde sport is. S 
Op het gebied van het verkeerson-::: 

derwijs werden goede resultaten ge- P 
boekt: alle candidaten behaalden i 
het diploma. ~ 

Sedert een tweetal maandefi'func- o 
tionneert de melkvoorziening op 
school. Juist het tijdstip van het ~· 
drinken is zeer belangrijkg tussen -?' 
odhtend- en middagmaaltijd in. Bi- C 
zonder jammer 9 dat 1/3 van de kin- ; 
deren nog n i e t deelneemt! ; 

:::, 
"Tris t , v. Arb. Ontw.1' ~ 

Voor de· liefhebbers orgaxliseert 5 
de Afd. Hoorn op Zondag7 10 Juli ~ 
een puzzle-fietstocht, met een ê 
daaraan verbonden excursie. Deelne- i 
mers hiervoor kunnen zich nog op-:-- i 
geven bii de heren P. Schui temakE ') S 
en V, Blokker, Voor Bobeldijk bij"-._./. ~ 
A • v. d • Veen e E 

. del zo spoedii mogeltjk! § - ~ - .... 
~ 
'?' 

CoÖp, Boerenleenbank 
"Berkhout 2" 

2ii ttingsuren ~ --- 1 '[ 

· Maandag t/m Donderdag 2 - 5 uur E 
Vrijdag 9 - 12 9 2 - 51 7 - 9 uur ~ 
Zaterdag l.O -· 12. 30 uur in ~ 

....... 1Iqi;<3J J?ül.9 ... V<3$rp,§r.~t.11 ljqgp:µ···· $ ,.... 
Inlevering zilveren guldens. ~ 

Tot22 Juli a. s. kunnen de oude ~ 
zilveren guldens nog worden ingele- f 
ver d , Denk om Uw spaarbusjes e s d . 9 
want da2rna kunnen ze niet meer 
worden aangenomen. 

Deviezen. ( ; 
De meest gevraagde soorten vreemè< 
geld voor het Europese vaste land 
hebben wtj regelmatig in voorraad. 
Ji..ls regel bereidt U echter Uw va 
cantie reeds eerder voor9· zodat het~ 
geen bezwaar zal zijn om V?Orui t e- •; 
ven op te geven wat U nodig bent. ~ 

Machtigingen voor rek. houders. 
Ji..a..n alle rekeninghouders hebben wij 
een overzicht verstrekt omtrent de e 
automatische betaling van verschil-= 
lende posten als AsYLkoopvereniging11: 

Veiling7 belastingen9 enz. Indien '§ 
deze machtiging getekend wordt tè- ? 
rug gezonden (op de·aangegeven 5 
plaatsen)9 dan kunnen vele betalin- = 

-· . . . " ,,.... 
gen op eenvoucllge wijz e wor-o.en ge- ~ 
reseld. Aangiftebiljetten van loon-~ 
en omzetbelasting kunt U dan ~zonder g 

~ - 

- :; z,.. = - = - ,_ - - 
- - ,.. 
;;;;:; 

- - 



... .. - 
i.:::se1· bij d.e bank brense.n9 die de be 
taling verzorgd en het formulier 
doorzendt. 

Inlevering van de machtigingen 
. dient echter steeds eerst te gebeu 
~ ren, Oók indien wtj de verschillende 

betalingen reeds automatisch voor U 
ver-z or-gden , dan verzoeken wij "U toch 
op de aangegeven plaatsen te teke- 

; nen. 
vtVoetbalver. Berkhout" 

De competitie is weer achter de 
rug. Er vJorden nog wat wedstrijden 

.. .- gespeeld om het Gouden en Zilveren 
! Kruis9 maar die zien w~ in hoofd 

zaak als middel om jonge spelers de 
.. kans te geven zich in te spelen, 
~ Het eerste heeft geen best seizoen 

achter zich. _;~r werd hoopvol begon 
:rr--zi ( togen g. F .C.) doch daarna volg 

: (k..,. de ene nederlae.g op de andere, 
... Eerst tegen het einde 9 toen het de- 

gradatiospook om de hoek kwam glu 
: ren 9 werden _er enige overv!inningen 
~ bevochten (vooral die tegen Valken 
"'= i i 'i t r11,::,'- vier Lnva I l er-s ---~s een ,-va = U _ _._ !LVV ~ VVO.· - .1. v - 

penfeit)9 doch tosn we de laatste 
~ plaats definitief ontlopen waren1 

S kwam het bericht d&t er- geen team 
·, zou degradoren., 'Je hebben nogal ge 
e sukke Ld met verdwijnendo en om di ver- 
: se redGnon afwezige spelers (in het 
~ begin 3, Groot 9 later de Br-uyn , S, .... - , J K ) . · l.,ane;onoerg en ac . uyper en we 
,.. hopon dat dit het volgende seizoen 
°'- beter zal garu1. 

Hot tweede heeft een droevig sei 
..._ zoen achter d.e rug, Het bestond uit 

e 1 keur- van 14- à 5 regelmatig komen 
;, dV spelers 9 die v;;ij hier gaarne hul 
~ de brengen9 doch voor de rest uit 

figuren die om allerlei wá s s ewae j es 
_ verstek lieten gaan en dan vaak nog 
e niet eens het fatsoen konden opbren 
; gen om afbericht te sturen5 waardoor 
;,.- · wij geregeld. en meestal niet tever- 
~ geefs bij onze juniores moesten aan- 
• k l oppen , die wijvanaf deze p l aat s dan 

,_ ook hartelijk danken 9 vooral Vïé,nneer 
~ zlj op zo'n Zbhdag al een wedstrijd 
·~ gespoeld hadden, Deze opoffering kon 

echter niet vcrhinderGn dat dit 
team dikwijls onvolledig in het veld 

· kwam , vrat grote noderlagon tot ge 
volg had met als resultaat de l2at 
sto plaats, 

De juniores zijn bijna kampioen ge 
worden. Na een seizoen mot vaak zeer 

In deze komkommertijd moet St. Jo 
ris wel eens zoeken naar n i euws 
uit het dorpsgebeuren1 hij zou 
gaarne aile bijzonderheden uit on 
ze gemeente in deze rubriek ver 
werken, 
Als U hem ervan op de hoogte st~lt 
komt het vast en zeker in het Ber 
keblaadje. Hij beveelt zich beleefd 
voor Uw medewerking aan. 

? R E E K B ~ U R T E N 
3/7 10 uur Ds. Doorn 

10/7 Geen dienst 
17/7 19 uur Ds, Doorn 

24/7 10 uur Ds. Doorn 

31/7 9.30 uur Iviej.v.Vliet 
---------- ----------------------------------- 
behoorlijke wedstrijden werd in de be 
slissingswedstrijd tegen ~waluwen 
met 4-3 vorloren7 een nederlaag die 
in hoofdzaak to wijt en is aan een ge 
brek ann spelinzicht (onvoldoende 
dekking en plastshouden) en een 
voortdurend plaat sverwissel en 9 iets 
dat trouwens gedurencl8 de hele com 
petitie afbreuk aan het spel heeft 
gedaan. 

Do ad sp.i.r-ant.en hebben i:vesr een 
slecht seizoen achter de rug 9 maar 
hierbij moet direct wo r-d en opgemerkt 7 
dat dit elftal zeer jong is (gemid 
deld 13 j2ar) en dat vrijwel steeds 
tegen ploegen moest wor-d en gespeeld 
met versche·idene spelers v an lL~ 9 15 
en zelfs 16 jaar, 

Bet volgend jaar 
vsrwachten ~ij van 
dit (ongevnjzigde) 
team veel betere re 
sultoten. 
De spelers zijn dan 

van gelijke krachten 
en dat zal meer vol 
doening geven. 
Een volgende keer 

iets meer over het 
n i euwo seizoen. 

"Kleuterschool '7 
Voor opgave van kleuters voor 

het nieuwe schooljaar 1955-56 kunt 
U zich wendon tot de leidster der 
kleuterschool, Opgave dient te ge 
sc~iedan voor 15 Juli 1955. De kin 
deren moston op de dag van toola 
ting tenminste 3 jaar zijn. 
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MIJMERINGEN OVER DI?LOMA'S 

De ene helft van Nederland examineert de andere helft, wel 
licht hoorde U bovenstaande uitdrukking wel eens gebruiken, Zo 
omstreeks Juni neemt menigeen "haar in de mond, 

Nu ja7 het is wat overdreven gezegd9 zo erg is het ook weer 
niet. Maar het is een feit dat in de maanden Tv12i en Juni vele jon 
geren en ook ouderen worden getest op hun kennis of gemis aan ken 
nis. 

Elk jaar wordt de Nederlandse bevolking vrner duizenden di 
ploma's rijker. J.~en beetje spottend zou men kunnen zeggeng er m--'"""'-",,,-" 
zo langzamerhand een eredienst van hot d.i.p l oma ontstaan. 

En het leuke is dat aan deze verering allen meedoen~ kerke 
lijken en niet-kerkolijken9 protestanten en roomskatholioken. 

Er zijn ongetwijfeld vele oorzaken aan te wijzen voor deze eer 
bied ten opzichte van het diploma, 3sn ervan is niet ver te zoe 
ken. Vele jaren lang en dikwijls ook nu nog is het diploma eon 
sleutel op de deur van de kamerÎ waar een beter pak en het be 
faamde witte boordje liggen to wachten als bewijzen van eon b ot.cr-o 
maatschappelijke positie. Men::_g vader 9 die het wi tto boord î s. Zon 
dags droeg 9 zag als ideaal dat zijn zoon er moor zou vor-s Lijt on om 
dat hij het elke dag zou moeton drageno 

. Deze stimulerende eerzucht heeft vele voortroff olijke krach- 
ten opgeleverd9 maar ook velen eon bestaan opgodrongon? waarin 
zij niet ten volle bevrediging vinden. 

Gelukkig daar-om , dat er in onze maatschappij iets veranderen 
gaat on reeds verande2d is, Meer en meer broekt het besef baon9 

dat ook in de betaling tot uitdrukking komt - dat eon good vakman , 
die het overigens ook niet zonder diploma stollen kan - niot de 
mindore is van de man9 die geen overall draegto 

Diploma's blijven nodig in onto zich steeds moor speciali 
serende maatschappij. 

Maar laten zo eon begin vormen van oen door het kind in 
overleg mot de ouders c;okozen bostaan9 dat hom bevrediging 
schenkt on niet alleen do bekroning van de eerzucht der oudors. 



.V.Afl DB RGDACTTETAF~L 

DONAT:rI:URS. De meeste kwitanties van 
de donaties 1955 z ijn nu geÏncas- 
s e er-d , en wij willen allen die hun 
bijdrage dit . jaar weer aan de krant 
hebben geschonken hiGrbij hartelijk 
dank zeggen. 
Wij kunnen op de zelfde voet door 
gaan als tot heden en dit is een 
prettige wetenschap voor ons'. 
COPIE EN ADV3RTZNTIES voor het vol 
gende nummer uiterl~k in te leveren 
op 25 Augustus btj AdJninistratie 
kant.oor- Smit, A. 21? 9 Ber-khout , 
VACANTIE. Aangezien de vacantietijd 
een zeer rustige ttjd is voor btjna 
alle verenigingen en voor verschil 
lende neris en ook ,juist wee r eon 
drukke tijd is 9 heeft de redactie 
besloten deze uitgave weer tweebla 
dig te doen ztjn. Niet dringende co 
pie blijft dan ook liggen voor het 
volgende nummer7 indien het nu 
niet geplaatst kan wor-den , 

Red. 

St.JORIS VERSLAAT HET DORPSGEBEUREN 
DIG O. L. SCHOOL heeft de schoolreis 
jes weer achter de rug. Voor de 
leerlingen betekent dit jaarlijks 
evenement eon belangrijke gebeurte 
nis 9 waarover lang van te voren en 
lange tijd nadien wordt gesproken. 

Maar voor de organisators zijn het 
dagen van Lnspann.ing en zorg 9 maar 
ook dit jaar kunnen zij weer me t 
groot genoegen op alles terugzien. 
Alle kinderen konden aan de reisjes 
deelnemen en alles is uitstekend 
verlopen. 

Hebben de oudste leerlingen9 

d.w.z. 6e en ?o klas volop genoten 
tiidens de t.r i.» naar Amersfoort en 
omgeving en van het verblijf in de 
Jeugdherberg "Do Grasheuvel", de 
middenklassen bezochten Amsterdam9 

Schiphol, Bloemendaal en Velserend. 
Zelfs een boottocht tussen do IJ 
muider pieren maakten ze mee en de 
nogal grote golven schrikten hoege-. 
naamd niomand af. 

De kleinsten gingen9 traditie ge 
trouw, naar à.lkmaar en Egmond, waar 
zeo en speeltuin weer do attracties 

vormden. 
Kortom, de schoolreisjes bezorg- 

den.de jeugd weer veel genoegen. ~ 
Een wccr-d van dank aan allen, die ~ 

met hulp en financiële steun deze 
Eenoegens mogelijk hebben gemaakt. = - - - MEESTER Rijswijk nam afscheid van 
onze O.L. school én zal in gelijke 
functie ztjn opvoedende taak te 
Broek op Langendtjk voortzetten. 
Laatstgenoomde gemeente had hem een 
woning te bieden en dit is wel een 
belangrijke factor'voor jonge mensen 
met trouwplannen. 

In een bijeen__'lrnm>?t werden waarde- = 
rende woorden gesproken door de 
Heer K. Smit namens de oudercommis 
die en door Meester Eecen, die i 
sprak namens het onderwijzend pcrso- !. 
ne e L, Burgemeester Beemsterboer ' i 
wenste hom alle goeds toe in zijr.r---" 1:: 
nieuwe woonplaats. .$ 

Een mooie tuinstoel9 die als af- :: 
scheidsgeschonk werd aangeboden, •.. 
zal hem nog lango ttjd aan zijn Berk-~ 
houter ttjd herinnoren. • •... 
DE COLLECTE voor het Hoogeland, het: 
bekende instituut, dat zich het lot~ 
aantrekt van zvververs, bodo Laar s , 
oud-gevangenen, kortom van allen, 
-die zich niet opgewassen .weten 
tegen de eisen van de ingewikkelde ;; 
samenleving, hoeft in ons dorp op- ~ 
gebracht he t flinke bodrag van '§ 
f 349920. Dank aan de gevers on de ~ 
collectrices. 

,_ - - ~ ,., 

- ,,,,. . - 

HET AAlJTAL geslaagden bij R.H.B.S. 9 

Lyceum en alle andere instellin(' 
is reeds in de plaatselljke bladeïr' 
vermeld. Do Borkhoutor jongelui 
hebben het er uitstekend afge 
bracht9 zo goed als allen slaagden 
of werden bev6rderd naar eon hoge 
re klasse. 
,Vermelden wo nog even IJs Graft 

dljk, die slaagde voor het eindoxa 
mon aan de Middelbare Technische 

2 -. - ~ - - - - - = ,.., 
~ 
" ... ,..,. 
~ - - - l - ·- .:: 
~ - ~ ~ 

School. Sn Kees Visser 9 die wcr d E 
bevorderd. naar hot t.wccde leerjaar : 
B.Bn de Zeevaartschool te Amsterdam. -:- 

De Redacti8 van het Berkeblaadje 
wenst aan. al deze jongelui veel ge- ~ 
1 1, 1' - ux : ;; 

Die voor het latere leven wat wil 8 
bcr-e i.ken , moet in zijn jeugd hard f 
werken, hot succes zal dan lator S 
niet ui tb lijven, 



VEP..ENIGI1'TG~N E1'T INSTELLINGZN ------------------------------------ 
CoÖD. Boerenleenbank 

11Berkhout 2n 
Lii ttingsuren :···---· 

Maandag t/m Donderdag 2-5 uur 
Jrijdag 9-1·2, 2-5 on 7-9 uur 
Zaterdag 10-12. 30 uur in · 

.JI°.-t,.e; ~ 1.'ijl ~ .... Y o eTnaE:l{-t,9 H()O]:'~ •.. 

Doorlopende machtigin~en 
l~llË: r-ek orri nahoudor-s hebben mach 

"' t~gingsformuliercn ontvangen voor 
automatische overschrijving en peri 
odielrn betaling. :tii"og niet allo ver 
z ondon exemp l.ar-cn hebben wij terug 
ontvangen9 zodat wt gaarne zien dat 
ook deze laatsten worden ingezonden. 
Niemve briovonbus 

Naas t dc/z1}a:eur in de won i.ng is 
e-.,..."'<l n i ouwo brievenbus aangebracht. 
~e kunt U reeds gebruikon9 zodat 
het zoeken naar een geschikte plaats 
om Uw brieven kwtjt te raken, wat 
door de verbouwing soms moeilijk vms 9 
tot het verleden behoort. 

"Onze O.L. bchool'1 

"Do school; - die is gesloten, 
de banken, die zijn leeg. il 

Met deze rogols begint eon versje, 
dat door vele kinderen op hun 
schoolreisjes gezongen is. Ook nu 
staat de school leeg, in afwachting 
van het geroezemoes, dat ruim 200 
kinderen na de vacantio met zich 
brengen. no cursus 1954-1955 is afgesloten 
mat vole blijde gezichten van kinds 
: n , dio naar een volgende klas 
()iJergingen9 terwijl allen do vacan 
tie toolachtG, 
Na meester ~ijswijk1s offici~le af 
scheid, had op do laatste schooldag 
nog eon harteltjk 2fschoid plaats 
van de kinderen aan hun scheidende 
meostcr. Met de nieuwe cursus zal 
meester Blom ztn intrede in onze 
school doen. diJ hopen dat hij hier 
een prettige werkkring .zal vinden, 

Eot sportevenement 7· waar-naar' ve l on 
raó t spanning uitzagen; is eon groot 
succes geworden voor onze school. 
Mot overtuigende cijfers werden in 
de korfbalwodstrtjden do scholen te 
Hoorn geslagen on de wisselbeker 
werd voor· do derde maal ichtereon 
volgons go·v·v0m1.en. De bGkor hooft nu 
zijn dofini ticvo plaats in de m.edail 
lekast gekregen. 

::: 

KAL3NDZR 

PREEKBEURTEN 
7/8 9.30 uur Ds. Doorn 

14/8 19.00 uur Ds. :Joorn 
21/8 ? 
28/8 10.00 uur Mcj.v. Vliet 

----------------------------------- 
Een voldoening ook voor de oud- 
le :irlingcm7 dis in do voorafgaande 
jaren do overwinning in do wacht 
wisten te slopen! 

"Brandweer" 
Oof3ning Ol) Zaterdag, 6 11.ugustus 

des avonds 7 uur btj het brandspuit 
huis. 

VOOR DE KTI'ÎDEREN 
Boste jongens Gn meisjos9 

Jullie gaan allemaal fijn met va 
cantio, misschien ztjn er al weg en 
die Lcz cn dit natuurlijk niet meer. 
Ma2r troost ja, Vriend gaat ook 
mot vacantie on daarom komt hij niet 
mot nieuwe ingewikkelde raadsels, 
maar alleen maar mot to volgende 
o pg avc ~ 

3tuur de no o i.s t c vacantietckcning 
op, die j G maar maken kunt on 
stuur die naar hot b0kende adres. 
Zr ligt woor een prijs op jo te 
wachten. Insturen vóór 10 Sept. 

Do prtjs van do vorige keer wordt 
verdeeld tussen Elly Helder on. 
Bo t sy Iviooyes. Jullie mo o t en met de 
uitreiking echter· nachten tot jo 
v.rncr op school bont, hoor, warrt an 
do:cs vmrdt h e t to Lngovri.kko Ld , 
Veel plezier in do vac ant Le , VRIEND. 
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de moes to kachels ver. kocht. Wil r. 
Tel. P Kl k U dus voor de komende winter C°'--'· 

1 263 BERKH~UT ! n i euwo haard of kachel, koopt dan 
· reeds nu, voordat het door U go- 

. t . •.[. k ht . ----------------------------------·-------------------------------------1 wens ce ypo is u r.uvc:r o c _ . 1 
i '':j' • 

Z O M E R rr· IJ D I nr is J?-U no? j' _ 
I keuze in olie- 

Koopt nu eon Philips muggonvordel- 1 cm kolenkachels , 
ger 9 nooit goen last rnce.r van 1 1 
muggcn , . Beloofd aanbo- j 
.• -n h ft -- k 1 , • 1 1 ve 1 end 9 I .t:!in se a - u ook e~n xamor-ventn. él- 
tor n aru~ met "deze war1:10 dagen , dan I NIC. · 
he cf t U al t ijd eon frisse kamer. 1 G 
Tevens hot adres voor radio's, te- 1 RAF 
levisie~oestellen9 stofzuigers 7 1 · TD 

I wasmach i.no s onz. .. 1 11181. 254 4( . 
Technisch Bureau "JAN C_ONTACT11 ! j 
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Bent U verlegen om paraffine I 
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Het vnjkgebouw van het Witte Kruis. 

In de laatste vergadering van de gemeenteraad is besloten om 
de bouw van het. wijkgebouw van ·het Witte Kruis mogelijk te maken door 
het verlenen van een subsidie en door een garantieverklaring toe te 
zeggen. 

Volgens het verslag in de couranten bleek echter dat de douches 
niet meer in de plannen vocr-komen , waarbij de indruk ·werd gewekt als 
of het Witte Kru~s hiervan geen voorstander was. Dit moet dan toch 
zoker om financiele redenen zijn9 want anders kunnen wij ons dit niet 
voorstellen. . 

Allerwege wordt thans de mogelijkheid geopend dat men van een 
openbare douchegelegenheid gebruik kan maken en we zouden het be 
treuren als in Berkhout van de gelegenhoid9 die zich thans voordoet7 

geen gebruik wordt gemaakt .. 
Daar verschillende ruimten in het wijkgebouw niet regelmatig 

zullen worden gebruikt en ook op ander terrein9 nl. van de lichame 
lijke opvoeding7 in onze gemeente nog beh~efte bestaat aan een loka 
liteit dat aan de minimum eisen van hygiene en inrichting voldoet9 

hebben wij de hoop gehad dat samen met liet wijkgebouw een dergelijke 
inrichting kon wordon gesticht. Meerdere ruimten en ook de douche 
gelegenheid zouden dan boter benut kunnen worden9 terwijl ook het 
beheer en toezicht in één hand zou kunnen komen. 

De steeds voortgaande ontwikkeling9 ook op het gebied van do 
lichamelijke opvo cd.i.ng , zal in onze gemeente op kortere of langere 
termijn tot gevolg hebbon dat een dergelijke lokaliteit voor sportbe 
oefening er zal komen. De ruimten bij de school7 zowel als voor de 
verenigingen9 strijden in allo opzichten mot de minimale eisen van 
hygiene, licht en ruimte9 zodat voor sportbeoefening in en buiten 
schoolverband hier een dringende behoefte bestaat. 

Uit eon oogpunt van lagore bouwkosten en voordeliger exploita 
tie bij het bouwen onder één dak was het te overwogen of niet geltjk 
tot uitvoering van doze pla1111en kon worden overgegaan. 

Nu zelfs do douches van het pla-D zijn afgovoord~ me0ndon wij de 
ze gedachten in groter kring to moeten uiten. Laten gemeontebest~ur 



. . 
en Witte Kruis nog eens met elkander overleg plGgen om toch aan het 
minimale verlangen van douches tegemoet to komon. 

Het gemoentebostuur kan wellicht nog eens het gehool van voor de· 
toekomst vereiste bouwobjocton onder ogen zien om op langere tcrrmjn 
do meest voordelige en moest practische oplossing to kiozen. 

Ook onze jeugd verkeert jaronlang op do schoolbankon7 steeds 
meerderen vinden werk op kantoren en in fabrieken, De zorg voor de 
lichamoltjko opvoeding neemt eon steeds groter plaats in. Er ztjn reeds ~ 
talrijke voorbeelden waar men ons in -d i t opzicht is voorgegaan, 

V .AN DE RED.ACTIET·AFEL 
----------------------------------------------------------------------- 

HET VERSCHIJNEN van.de Dorpskrant 
is een ruime week uitgesteld i.v.m. 
het opnemen van de Floralia-copie7 

welke gereed kwam na de laatste be 
stuursvergadering. 
De laatste dagen vaak gehoorde nood 
kreet "Ik hew het kr arrt je niet had" 
behoort hierbij dus weer tot het 
verleden! 
VERMELDING. Hierbij willen wij opmer 
ken, dat het voorgaande hoofdarti 
kel reeds gereed was gekomeni voor 
dat de -noodlottige- brand in onze 
gemeente de kolfbaan maakte tot wat 
het nu is. 
VRAAG EN AANBOD, Per regel j 0,25, 
Succes bijna al tijd verzekerd!! 
En U weet het;familieberichten wor 
den gratis geplaatst. 
COPIE EN ADVERTENTIES voor het vol 
g_ende nummer ui ter lijk in te leveren 
op 25 September bij Administratie 
kantoor Smit, A.21'77 Berkhout. , 

Red. 

St.JORIS VERSLAAT HET DORPSGEB:EUREN 
Dat vreemdelingen en buitenlan 

ders vrijwel al tijd Volendam en Mar 
ken op hun prograrirna hebben staan7 

mag als voldoende bekend worden ge 
acht, minder bekend is echter9 dat 
Berkhout zo nu en dan ook in de be 
langstelling staat. Waren het in 
voorgaande jaren vrijwel steeds de 
fruitbedrtjven9 we~ke buitenlands be 
zoek ontvingen9 in het begin van 
Augustus kwamen een honderdtal ver 
tegenwoordigers van de agrarische 
sector op bezoek btj de veohoudertj 
van de Heer F. Peetoom Jr. 
Vertegenwoordigers uit Israël, Do 
tibanon9 Nigeria en India? om maar 

enkele van deze exotische agrariërs 
te noemen9 maakten een trip door 
Holland op uitnodiging van het Land-: 
bouwkundig ötudiecentrurn en de Land-: 
bouwhogoschool t~ !Vageningen, ; 
Daar de boerdertj van de Heer Peetoom: 
bekend staat als een bedrijf 1 waar ::.. 
de voorlichting zoveel mogeltjk in ; 
practijk wordt gebracht 9 was een .,,- ;- ! 
zoek hier zeker gerechtvaardigd.·\._..., : 
Na enkele uren to hebben rondgeneusd:::... 
vertrok het gezelschap naar een 
s t ambockbedr ijf in de Hout. 
In Holland ktjken ze inderdaad do 
boer de kunst af! Van de talrtjke 
indrukken van ons land zullen ze 
hous wol ho~ een en ander overne 
men! 
D~ BA;,RSDOR:?ZRIVIEER viert ztjn kermis 
in de Lekermeor9 niet in de zweef 
of in het griezeltheater, maar mot 
allerlei volksspelen9 harddravertj 
on wiolorwedstrtjden. 
Het slaagt uitstekend on er is veel: 
belangstelling, Zou het niet een ; 
voorbeeld kunnen zijn om de overal !. 
kwijnendo boerenkermissen nieuw lp>--, 
vcri in te blazen? ·-.._.,1 ·:- 
De wijz e r s van de klok staan nu een 
maal nooit stil! Wie neemt in Berk-: 
hout hiervoor het initiatief? i 
OVER BELANGSTELLING gesproken9 die 
vias er maar g eno og , toen op Zondag, "' 
28 Augustus 1e brj allen bekende 
kolfbaan afbrandde. Gelukkig dat 
het btjna stil was; hierdoor en 
dankzij de hulp van de brandweer uit 
Avenhorn en Hoorn kon erger worden 
voorkomen. _ 
Een probleem op zichzelf was echter · 
de huisvesting voor de vtjf gedupeor-! 
de gezinnen. Raad en "-'oningcommissie: 
kwamen nog dezelfde morgen onder 
leiding van de burgemeester bijeen. 
Een tijdelijkü oplossing was spoedig . 
govondon en de permanente oplossing - 



,ièl-, w01 lwt bcmlui t om mot de mees- zo spoedig mogelijk verdvvijnen. Het 
te spoed 4 nieuwe won Lngen te bou- gaat. v~st en zeker vlugger als de 
weno De getroffen gezinnen werden opru~ming van ~e verbrande pharma- 
op talr~ke manieren geholpen9 kle- ceutische fabriek; het beeld daar- 
ding? levensmiddelen en gelden wer- van heeft veel te lang ons dorps- 
den spontaan geoffe~do schoon getart. 

t Bet is d~ bedoeling? d~t van0genoem- ER IS in onze gemeente weer een 
de 4 woningen er twee in ~e.olag- nieuwe commissie geinstalleerd! En 
terslaan en twee aan het.~uid te met deze installatie is de Com.m. v. 
Spierdijk zullen k?men. Binnen enke- advies van het Waarborginstituut 
le .weken zal met de bouw een aan- voor de tuinbouw in Noord Holland 

,... vang worde?- gemaakt· . . . . voor het gebied. Berkhout 
9 
Avenhorn1 

. Zuster de Boer heeft zich b~ het Oudendtjk en Ursem haar arb~id be- = uitbreken van de brand zeer kordaat l gonnen. 
gedragen? mede aan haar doortastend-: Voorzitter is burgemeester Beemster 

~ heid is het te danken? d~t er geen i boer en als secretaris fungeert de ê persoonltjke ongelukken z~n voorge- Heer G. Stoop9 ambtenaar ter secre- 
t; :~llen° . . tarie. Alle credietaanvragen ten 
~ Ni.emand zal het verdwijrien van de . , behoeve van bedrijfsverboteringen 
Ë ~olf1?aan betreuren, maar deze manier: moeten wc.rd.en gericht tot het be- 
; r'"' minder te prefereren. stuur van de Bo er-en Le enbank , waar- 
,- 0 .cua.ns in de kerke buurt zal wel : van de aanvrager lid is. 
~ 1--------------~--==============-----r----------~-=======================~ 
] 1 Bij Nieuwbo:1:w en Verb?uw 1 ,,.j~~ De winter I 

Be.Langr-ijke BesparingeJ: . 1 (19~J komt aan ••••. 1 
..• Door Premie en Subsidie ~~ 'il - 11 ; l Vrijblijvend Inlichtingen '~~ U 

1spda~rt 
. 

11\ gu · oris 7 in- 
. 1 Tel. P.Klok .1 r. /: dien U zorgt I 
~ 1 263 BERKHOUT . . .... , f} voor een juis-1 
~ !-;-! Te koop aangeboden een partij kis- 1 ~~~~,.~-,J~1IP- te warmtebronÏ 
·• . ten tegen elk aannemelijk bod. Op j Laat U hier- j 
:: 1 het zelfde adres Bijenhoning ver- !' Uit voorraad lever- voo:i:: deskun- i 
~ krijgbaar. A. Goudab Lom , A. 220. . b aar s haarden, dig voorlich- I 
e L _ _ ..,.,, -, _,, _J oliekachels? straal-. ten dcor c i 

VOORD~ KIND~R~~ kachels9 pe0roleum- 1 
---- -- -------- . kachels en radiato- D Tel• j 

Daar Vriend ziek is i moeten jullie ren voor bijverwar- • LA 2 i 

. 'aar weer een keer~_j e wa?.hten op ming. , . . NG 5 i 
'--cte raadsels met pr-ijz en . l'le hopen BooeliliJk ER 3 1 
erg s dat hij maar weer gauw beter E1 . 1 
mag zijn en de volgende krant wat S. 1 

meer ruimte voor jullie zal open- ·--·-·-··---·--·--·----·-·-·-··-··--··--···------- 1 
houden. 

Hebben jullie wel gelezen van 
het schoolsparen? Als je regelma 
tig meedoet9 krijg je een mooi ver- 
haal met een bouwplaat· . __ I T 

Je kunt dan zelf een boerderiJ e 
met allerlei dieren opzetten. ii.ls 1 251 · 
je nog niet meedoet, vraag dan ~ 2 
aan Vader of Moeder of je de vol- l'lTT'l'NT·IE! !- 
gende week Maandagochtend ook ;:;__:!::!_, _ 
spaargeld mee mag nemen! ; Dondar-dag , 22 September a .s , de 

I Je krijgt dan elke veertien dagen I gehele dag gesloten. j 
een aflever~ng van .r:iet ".erhaal , , Voor-t s geopend tot. "s avonds ? . uur 
mee naar huis9 dat is niet geki he. Zaterdags echter liefst geel: k~n- 

Hopelijk volgende keer meer, deren. Voor eGn nette bediening~! 
plv. Vriend. KAPPERSZ,N1JLlI_!__ROOS - BERKHOUT. , 

NIEUWBOUW 
VERBOUW 
DIVERSE REPARATIES 

JAN BEULilTG 
•.. 

. .. 



FLORALIA-VERENIGING 
BERKHOUT 
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F L O R A L I A F E E S T 

De zomer 1955 is .r-ijk aan zonneschijn en een 
overvloed van bloemen sîert onze tuinen en ven 
s t er-b anken , De f Lor-a'l i.a , we Lk e gesteld is op 18 en 
19 September a.s. moet dan ook wel slagen wat a_e inzendingen be 
treft. 

Ivlaar bloener+ in tuin en huis betekent nog geen goed bezettG 
tentoonstellingo Daarvoor hebben vTij de medewerking van alle ledon 
nodig. Het grote aantal9 werkeltjk fraaie prtjzen1 dient hierbtj tot 
aanmoediging, 

Vliegeren is bij de jongens erg populair. dij organiseren voor 
hen een vliegerwedstrijd, De meisjes zullen weer wa_t kunnen fanta 
seren met behulp van bloemen. 

Dameshan.dwerken zullen we er- in groot getal wor-dcn Lngez ondon , 
Voor de Maandagavond hebben wtj een toneelgezelschap uit do Langon 
dtjk kunnen krtjgen9 die een leuk bltjsp2l zullen opvoeren, 

Al de voortekenen wijzen weer op een goede tentoonstellingr 
maar ... , , e • wij slagen slechts als allo leden meedoen. 

Mogen wij daarop rekenen? 
Het Bestuur. 

Chronologische volgorde. 
ZONDAG, 18 September ·s middags 2.00 uur Opening. 

6.00 uur Bal, 
MAANDAG1l9 September 's middags l,30·uur Show van bloemenmeisjes. Kie- 

zen van een Floraliakoningin. 
3,15 uur Vlicgerwedstrtjd voor jongens 

op het voetbalveld. 
3,00 uur Heropening tentoonstelling. 

• s avonds ?,30 uur Feestavond met verloting. <:» 

= E - A. Collectie planten . § 
Bijna 200 collecties planten zijn aan de leden uitgegeven, Het bestuur : 

zou graag tenminste 100 collecties op de tentoonstelling zien. ~endt E 
dus zoveel mogeltjk in. Ook planton ter opluistering zien wtj graag! = 

Om de inzending van planten te stimuleren worden ook dit jaar uit '= 
de wijken Baarsdorpermeer on Bobeldijk de planten opgehaald, Zorg dus 
dat ze Zaterdagmorgen klaar staan, Voor binnen- zowol buitenplanten 
is een wi.s s e Lb cker- beschikbaar. Deze vverden het vorig jaar gewonnen 
door C. Wonder en T. Schouten. Bovendien is j 1001-- aan prtjzen be 
schikbaar. De Varens van vorig ,laar worden ook dit jaar verwacht. 
Inzenden Zaterdag van 8-12 uur9 ingang Kolfbaan. 

B. Bloemstukken9 bloemruikers en dri.ifschalen. 
Hier kan ieder aan meedoen" Bedrag aan prijzen j 25, -- Graag zien 

wij dit jaar een grote inzending van zgn , kinderfantasie. 

De inzendingen. 

C. Fruit. 
Blk jaar geeft deze rubriek een sportieve strtjd te zien tussen de - - "' - $ 
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va.rschil:;_c..1d6 lLsdndu1.:s, Bec.tcag aan prijzen f 35 9 -- c Inzendingen moeten 
tenminste 6 kgo groot zijn in tenminste 3 verschillende soorteno Een 
nieuwe rubriek is toegevoegd, gevu.lde fruitmanden met fruit van eigen 
bedrijf. Decoratie? vulling en de kwaliteit van het fruit zullen worden 
b eoor-dee Ld , Deze rubriek geeft ook kansen aan de kleinere fruittelers. 

Ook fruit ter opluistering ziet het bestuur graago Inzenden Zaterdag 
van s~12 uur? ingang kolfbaano 
Land- en tuinbouwproducteno 

Deze rubriek heeft a.I tJd grote belangstelling. ·i:::en bedrag van f 709 - 

wordt weer voor prijzen beschikbaar gesteld. Onze tentoonstelling is 
bekend vanwege de beste inzendingen in deze afdeling . 

Wij vragen van koolsoorten 4 stuks 9 van wortelen 12 stuks 9 van uien 
15 stuks? van sla- en snijbonen 25 stuks, van vroege en late aardappe 
len 5 kg. en van land- en tuinbouwzaden een flink monster. 

Dit jaar is een wisselbeker beschikbaar gesteld door burgemeester 
Beemsterboer voor de land- en tuinbouwproducten voor degene, die de 
meeste en hoogste prijzen behaaldo 

Inzenden Zaterdagmorgen van 8-12 uur, ingang kolfbaan. 
Dame shu i sv Lijt , 

Een opwekking om in te zenden is hier bijna overbodig. Nu wij over een 
grote tentoonstellingsruimte beschikken, verwachten wij weer een grote 
deelname, 

De inzendingen kunnen bestaan uit nuttige en fraaie handwcr-kon , o.ud 
n i euw en verder alles wat tot d2::.1es-huisvlijt behoort. De inzendingen 
worden verdeeld in twee rubrieken: 1. Voor meisjes beneden 14 jaar. 

2. Voor dames boven 14 jaar. 
},.Iet het oog op het grote aarrt a.l inzendingen wordt f 100, -- aan pr-ij 

zen beschikbaar· gesteld. Inzenden op VRIJDAG van 3-5 uur 9 zo mogelijk 
in het gymnastieklokaal der O.LoS. 
Herenhuisvli.j1. 

Hier kan ieder aan mee doen! Schilderstukjes9 tekeningen9 modelbouw9 

zaag-, boetseer- en snijwerk 9 alles is welkom. Bedrag aan prijzen f 55 7 - 
Inzenden VRIJDAG van 3·-5 uur , ingang kolfbaan. 
Foto-afdeling, 

vJed.erom wordt inzending gevraagd van tenminste ZES foto's 9 lie:fs~ als 
serie, maar ook diverse onderwerpen is toegestaan, opgeplakt op een 
vel carton of papier. U kunt dus Uw zes beste foto's inzenden, doch 
indien U diverse onderwerpen heeft9 moet er minstens één landschap of 
dorpsgezicht b~j zijn en z c mcge Lrik ook één kinderfoto. 

Er zijn twee prijzen voor de beste inzendingen als geheel b ek eken , en 
bij voldoende aantal inzendingen een extra prijs voor de beste land 
schaps- of dorpsgezichtfoto EN voor de mooiste kinderfoto. De kinder 
foto behoeft niet echt eon portret te zijn 9 maar eenvoudig een f'o tio , 
waarop kinderen het hoofdmotief vormen. 
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...: - •... ~- D. 
e •.. , 
,. : .,. .. 
"' . 
: 

~ 
ï~ - ::: r .. 
\ 

• 
~ :::: ::. 

~ G. 

c . ~ 
;,.· ,,. 

j H. Wedstr~den voor ~ongens en meis~es. 
Op het voetbalveld zullen de jongens een vliegerwedstrtj~ houden9 de 

:meisjes zullen zich met bloemen tooien. Bedrag aan prijzen f 509--. 

Opgeven voor deelname aan de ondervrijzers. 
;A,fhal en der pri,iz en, 

_ J~lle goederen en prijzen afhalen op Dinsdag van 8-10 uur 7 Dameshuisvlijt 
Ë tussen 10 en 11 uur. Na de gestelde 1.1.ren kan het bestuur geen verantwoor- 

; 

ding voor goodcren en pr~zen meer op zich nemeno · 
Verloting. 

Ui te·rst fraaie en nut t Lge zaken zijn aangekocht om voor prijs te dienen. 
2 Als hoofdprijzen zijn o v a , een leeslamp 9 strijkijzer 9 een wollen dek on en 
1_ 
1!: - f 



0811 cüeeservies ue sch i.kbaar . KOOPT loten - STEUNT de floor ! ! 
CC'oegang o 

Entré voor niet-leden j 0950 per persoon, Leden en schoolgaande kinde 
ren vrtje toegango De tentoonstelling is geopend Zondag van 2-11 uur9 

Maandag van 3-6 uur, De afdeling Dameshuisvlijt wor-d t Zondag 9 8 uur ge 
sloten. 

- - - - . 
s; = - .- 
' .a - - .,,_., 

·- - - - - - ::: - FEESTli.VOND. 
Entre leden j 09759 niet-leden j 19500 Na afloop een gezellige dans- 

. party, · 

DOET ALLEN MEE AAN ONZE TENTOONSTELLING9 ZIGNDT IN EN TOONT BEL.ANGST:i:DLLilTG, . 
-e--e--e--e--·e-0-0-0--0-&-e--0-e-e--e-0--0-e..,_.0-e---e--0-0--e-0-e--e--e--0-e-G-G-B-G--e-o- 

VER,~NIGINGEN EN INSTELLINGEN 
"Onze O.L. School" 

De schoolsportmiddag voor de klas 
sen 4 t/m 7 is9 begunstigd door 
stralend weer9 gehouden. Ieder deed 
zijn uiterste best om tot goede pres-: 
taties te komen, Drie leerlingen · 
wisten het hoogste diploma9 dat kon 
worden verkregen, te behalen: Ali 
Zenhuistra9 Nel Nierop en Gerrit 
Dolstra. Gerrit behaalde dit diplo 
ma ook reeds in 1954, Een extra 
compliment! 

Tevens dient nog vermeld te wor 
den dat9 in een opstelwedstrijd uit 
geschreven door het P.W.N.9 Ali 
Koster een ball-point verkreeg met 
inscriptie Poj.N.-19559 als belo 
ning voor het beste opstel van de 
klassen 6 en 79 dat naar Bloemen 
daal was opgestuurdo 

"Vo Lh ar d i.ng" 
Ons corps heeft op 't ogenblik 

met grote moeilijkheden te kampen, 
Door gebrek aan financiën zijn wij in 
schulden geraakt 9 zodat ·wij een ern 
stig beroep op de bevolking van on 
ze gemeente moeten doen. 

In September zullen wij een muzi 
kale wandeling maken en hieraan een 
collecte verbinden, 

Helpt ons. 
Het zou voor Berkhout j&umer zijn 

wanneer wij door gebrek aan geld ge 
dwongen werden op moesten houden te 
bestaan. 

Nij rekenen op U allen9 U kunt dan 
weer op ons rekenen en van onze 
dank overtuigt ztjn, 

---- 
"Volksbibliotheek Berkhout" 

Dinsdag, 4 October aoso van 2 tot 
3.30 uur beginnen wij weer met het . 
uitreiken van boeken aan onze lederi. 

Onze bibliotheek is9 dankzij de ge 

meentelijke subsidie weer uitgebreid 
met een aantal bc ek en , waaronder de 
nieüwste uitga.ven, 

Steunt onze mooie volksbiblio 
theek do or U op te geven als lid. 

Coöp. Boerenleenbank 
11Berkhout 2" 

i;. - - 
L'iittingsuren~ 

)Alle werkdagen van 2 - 5 uur, 
Vrijdag bovendien 's ochtends _ 
van 9-12 uur en "s avonds 7 - 9, : 
:'s Zaterdags van 10-12.30 in ~ 
'-- + 1 T,··1 sr · k t H - Hove .r'lJ 9 IJ eer.lar 1., 9 oorn. - 

IVIachtigingsformulieren 
Alle rekening.houders hebben nog 

niet de nieuwe machtigingenkaart _ 
ingezonden, hoewel ook rechtstreeks= 
reeds een herin.n.ering daaraan is 
verzonden, i'Villen zij 9 die dit nog 
niet in orde hebben thans de zaak 
direct afvverken? Op de zi ttings 
uren en ook in Hoorn hebben wtj 
blanco formulieren beschikbaar, Kom :; 
dus even aan als het betreffende ~ 
formulier is zoek geraakt. 
Oude s-paarbankboek.1 es. 

Er zijn neg enkele boekjes in om 
loop, welke zijn uitgegeven voor 
1938, YJij hebben de -bezitters van - 
deze boekjes rechtstreeks verzocht 
ze voor l October om te wisselen in" 
nieuwe boekjes. De tijd is nog niet • 
om9 maar willen zij, die een derge 
lijk verzoek hebben ont.vangan , dit 
ook in orde maken? 
Vacantiebonnen 

Vacantiebonnen van h0t seizoen 
1954-55 met opdruk "geldig tot en 
met 30 .b.pril 19551rkunnen alsnog 
worden ingewissold9 zrj het met een 
korting van 25%. . 

-tfiferkgGvers kunnen de bonnen zen 
den aan~ Het Vacantiefonds v.d, 
Landbouw 9 Swoelinckstraat 30 te 
·, s-Gravenhage, Jerknemer s kunnen 
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deze alsnog inleveren b\i de hun be 
kende adressen. 
Een groeiende spaarbank 

Het áa1.1.tal spaarders neemt nog re 
gelmatig toè. en· de 1000 spaarders 
zijn reeds ver gepasseerd, De volgen 
de mijlpaal is. hot bereiken van een 
bedrag van j 2.000,0009-- spaargel 

t d.en , wat in de komende maanden in 
;. het bereik ligt en zeker behaald 

zal worden. 
Schoolspaarbanls:: 

: Na de vacanties heeft de Boeren- 
leenbank de schoolspaarbank voort 

·~ gezet, die voordien door de Nuts 
; spaarbank werd verzorgd. 

De kinderen die regelmatig sparen 
ontvangen na 1 October elke 14 da- 

.., gen een aflevering van het verhaal 
"Onz e vrienden op de boerderij". 
P~arnaast ontvangen ztj een boerderij 
}:,...,./aat met dierfiguren op carton9 zo 
dat ze hiermede eeh geheel bedrijf 
kunnen samenstellen. 

Ouders, laat dus Uw kinderen mee 
doen! 
uPlatt elandsvrou wen'' 

Zoals de meesten9 die de Jaarver- 
gadering hebben meegemaakt9 al we 
ten, zal de volgende bijeenkomst in 
het teken staan van de Ouden van Da 
gen. Zij, die 65 jaar of ouder zijn9 

zullen een uitnodiging ontvangen .om 
deze avond btj te wonen, 

Onze eigen leden, die deze leef 
tijd hebben bereikt, mogen hun man 
of huisgenoot meenemen. Voor ver 
voer wordt gezorBd9 mits U het even 
b i] het Bestuur heeft opgegeven. 

Het programma bestaat uit een ge 
zellige afwisseling van voordracht9 

zang, kleurenprojectie en tractatie. 
Het wordt dus een Bonte avond, 

die geheel door de leden zelf zal 
worden verzorgd. 

Enkelen zullen zorgen voor een 
voordracht7 anderen hebben zich· 
reeds opgegeven om te bakken en mis 
schien zijn er nog wel die voor dit 
doel een potje bowl of eieren willen 
missen. Graag bezorgen of opgeven 
bij één der bestuursleden voor 18 
Geptember. 

Zo gezamenlijk kan er dus we I een 
gezellige avond tot stand komen en 
we hopen maar9 dat de Hidder groot 
genoeg zal z~n om ons allen te her 
bergen. 

,..1 

"Olympiau 
· Na 1Tjaar als leider van onze 
vereniging op de meest prettige 
w~ze te hebben gewerkt9 heeft de 
Heer Korver op 24 Augustus afscheid 
genomen. Temidden van vele adspi 
ranten en leden heeft de Voorzitter 
de Heer Korver bedankt voor het 
vele werk voor Olympia gedaan. 

~en herinnering aan het werk 
hier bestond uit de aanbieding van 
een bockcnbon , terw:i_jl de dames 
senioren haar eigen wtjze van af 
scheid nemen bleken te hebben, 

Via de Turnkring slaagden wij er 
in om met ingang van 5 October de 
Heer Wolters uit Almelo9 te benoe 
men als leider en wij hopen dat dan 
hot werk onder frisse leiding weer 
met animo wordt voort gezet. Tot 
die tijd blijft Tini Langere is. 

Lesuren~ 
2.00 - 3.00 kleuters 
3.00 - 4.00 kleine meisjes 
4.00 - 5.00 kleine jongens 
5.00 - 6.00 grote meisjes 
6.15 - ~.15 grote jongens 
7.15 - 8.15 dames-senioren 
8,15 - 9.15 dames 
9.15 -10~15 heren. 

De nieuwe leid~r zoekt nog een 
kosthuis ingaande 1 Oct. a.s.9 

liever nog kamers9 zodat htj ztjn 
gezin (vrouw+ 1 kind) naar hier 
kan laten komen. Met een -& jaar is 
er in een andere gemeente een wo 
ning beschikbaar. Opgave C. Klaij 9 
Berkhout, A 189. 

~ ----------------------------------- 
KALENDER 

18/9 Floralia De Ridder 
19/9 Floralia De Ridder 
27 /9 Pl at t e Landavr-ouwon De Ridder 

met Ouden van Dagen. 
PREEKBEURTEN 
10 uur 
9.30 uur 

Ds. Doorn. 
Ds. Doorn. 

18/9 
25/9 

YBAAQ EN .AJ-1.N"BOD 
Te koop: Een heren- on een dames 
fiets9 to bevr. btj P. Jellema, A,136 
're koop g 300 bos blad.riet. 
Jb , Coevert 9 Groote Wa2i 9 Berkhout, 
Te koop~ Een partij populieren op 
stam. J. Nabor , De Hu Lk , Berkhout, 



Wij vertegenwoordigen de Turmix Handbreimachine met één naaldenbed. 
Een Zwitserse machine, die op één naaldenbed 1 recht-1 averecht 
breit. Tevens patentsteGk en andere rocht-averechtpatronen zonder 
ophaken! Deze machine kunt U in de zaak te Berkhout steeds komen 
bezichtigen. 
De Turmix breimachine is de breimachine vteei: U zonder moeite allos 
op kunt breien. 
Vraagt vrtjbltjvend allo inlichtingen aan het 
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'Jexti elbed rijf 
Jon ](ars ten 

BERKHOUll' 
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HET VHNT·ERSEIZOEN I3 WEER IN AANTOCHT;!!! 
Wij "berichten U dat onze Wintercollectie voor een groot ge deel te is 
binnengekomen. Zeldzaam groot is deze keer onze sortering9 in alle 
afdelingen. 
Door afscha_ffing van de omzetbelasting per 1 September zijn al onze 
prijzen 1 Ü o/ 

e verlaagd. 
ONS DEVIES IS HET BETERE GOED VOOR EEN LAGERE PRIJS 

Een fantastische sortering vindt U Op het gebifsd van Modèartikelen is 
btj ons in Dames en Heren Vesten, ons filiaal aan de Goorn buîtenge 
echt de mooiere in betere kwalitei- woon gespecialiseerd. Ga rustig 
ten, . eens een ktjkje nemen. 
Ook in Damespyama 's brengen vvij iets: Het .is de moei te heus wel waard! 
aparts! 

Nu het kouder gaat worden, gaat U zeer zeker aandacht schenken aan 
Uw wollen dekens. Zeer waarschijnlijk zal U wel enkele stuks moeten 
aanvullen. Wij brengen deze maand nog prima wollen dekens tegen spe 
ciale prijzen! ! ! 

................. · ... 
Zuiver wollen japonstof, 130 cm. 
breed in 9 prachtige modetinten, 
voor slechts r 5 8 O 

.1 î I p. meter. 
Ook in snit en fantasie stoffen 

I leuk gesorteerd! 
1 . 
1110 stel 2-persoons prachtige Bin- 
I nenvering Bedstellen met een zeld 
l zaam mooi ttjk + 2 kapokkussGnS9 I prijs slechts f 105 9 -- 9 zolang er Voor al Uw woningtextiel 
voorraad is. . het juiste adres! 

jl- - --- ••• ---·-· ·-·-- ••• -----·-···~----·•--* .. --·--. ----·-··-·-·---··-~~---,-·-··- 
' oN ZE VOORRAAD IS GROOT - ONZE SORTZRING FANTASTISCH 

········· 
Extra aandacht vragen wtj voor onze 
sortering Nylon-kousen. 
Ook deze ztjn allomaal 

verlaagd! 

Bedstellen met Zomer- en Winter 
kant -Het beste van het beste- 

! 1359- 
zijn wi] 

INTERESSE VOOR EEN BREIMACHilfE? 
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DORDSl{RANT BERKHOUT 
RED.: 
r:?f:D,COMM.: 

TEC!-IN.VERZ .. 

K. Leeuw IVIzn, 
Mevr , Nierop s C ~ J. ~~uyper 9 
Ds. L. Doorn, D, Lan.gereis: 
F. Peetoom, J.D. Smit, 
Adm, Krult, 3mit, Berkhout. 

Jaargnng II no. 10 Berkhout, 1 October 1955. 
RECLASSERING 

Misschien herinnert U zich nog dj_e wel geestige anecdote uit 
het eind van de bezettingsj arèn. 'I'wee Nederlanders ontmoeten el 
kaar. De een z.egt tegen de and e.r s "Heb jij nu al in de gevangenis 
gezeten? Pas op, man. Na de bevrijding is elke l\Ïederlander ver 
dacht, die in deze jaren niet in de cel is geueest.11 

Het was wat ov or-dr-even , maar daarvoor v1as het ook een anec 
ó.o t e , Onmiskenbaar was echter dit, dat het verblijf in de cel· tij 
dens de oorlogsjaren niet als e8n schande werd gezien, maar als 
een verdienste werd aangerekend. 

Nu de normale verhoudingen zijn weergekeerd is het geworden, 
zoals het vroeger was; de gevangenis is wosr het niet vrijwillig 
gekozen hotel voor degenen, die zich m i s dr-agen hebben tegenover 
de gemeenschap. t~n in het algclmeen bestaot er niet veel sympathie 
voor het wat sombere gebouw en voor zijn bewoners. 

Dikv~jls ook niet voor hem of haar, dio na een maanden- of 
jarenlange opsluiting eindelijk .weer het vrije leven kan binnen 
stappen. Juist met doze negatieve instelling wil do reclassering 
de str~d aanbinden, 

De ontslagen gevangene moet zo snel mogolijk zijn :9laats in de 
samenleving weer Lnrieman . Hij hoeft het moeilijk genoeg ermee na de 
maanden of jaren van opsluiting. (111ussen 2 haak.jce s hebt U zich al 
eens gerealiseerd wat hot zeggen wil lange tijd achter L~ muren ·op 
gesloton te: zijn?) Nu spreek ik niet oons ovor do soms liefdeloze 
opvoeding 7 in welko zo menig mislukt leven zijn oorzaak vond. 

Denkt U dat de oud gevangene zijn plaats in het leven her 
v i.nd t , wanneer' hij overal stuit op eon afwerende of op z ' n minst 
kille houding? Dan gelooft U ook1 dat oen tulpenbol bloeien gaat 
op eon stuk graniet. 

De reclassering golooft het niet. Zij ver-wacht. hot van oen 
begrijpend· en helpend tegemoet komen van d0 modomens. Daarom vraagt 
zij Uw sympathie 9 en? bij eon c o.l Lec't.o i Uw steun, Lfaar voor at s dat U 
Uw gadachton eens zult laton gaan Gvcr haar werk. 

Vandaar ook dit artikel. 

~ - ,.. 
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DONATEURS o Op een enkele na zijn nu t Jaap_ Smit 1J, ; 
alle donaties 1955 binnengekomen. t1 __ on~ _ f l 
Hot is voor de redactie-commissie · :··: . No l i o i,loegor if ; 
prettig te wo t en , d~~ zij op U'i:1. 1},Huwolijksvoltrokking 12 Oct, n s m , 1Î ~ 
~toun kan re.konen. ~ïf1J hopen dit 1_+;2 uur te Schage-rbrug. Receptie op 11; :. 
Jaar dan ook weer uit te kunnen 1I;do t.r ouwdag van 3-5 uur te Burge~...::2 - 
kom en 1 1 ,·.· 1 ..L.l cl 97 1..:. 

-V • • \ v o L, orug l.) • :u ~ 
~· 1~ -- 

.ADVERTENTIE-CON'I'RACTEN, Middonstan- t,Berkhout A 217 c: n c: ,1! f 
ders 7 die een advertentie-contract , :_f,B 1 vlotbrug B97 9 2o oeptember 195,; ·-t1 • 

voor 1955 h ebben gesloten7 dienen iÏ:- m . , ~+; e, 
er wel aandacht aan te besteden?· ;~1.1oekomstig adr o s e Slagterslaan? 11- 

dat het contractbedrag in 1055 ook 11"~1A_.,lJ.l_.1.b_?_~~r:~~~ut.,_-.,_-1-,_-.-,.-.-.l.-.1ill §- . '· :.. ~IT!-fTl-ITI ITl'·!-1-: .. :-·1-.-:--1-1-1-1 ITI ,_, _,_, 1-1-ITl··,·,-l··ITI 1-1 ;,:! ' vnrbruikt moet worden Een klQiD -·-·- -·-·-·-·-·-·- -·-·-·- - - -·-~ - 
b;dragj O maz blijvon..., staa;,. ..., - uit. Hoordscharwoudo. Is or in vor- 

O schillende andoro plaatsen sprake ; 
van te weinig inzondingen cm matig 
bezoek7 het bestuur in ons dorp~ i 
weet de gang or aardig in to ho~n.;. 

Telkenjare Gon nieuwe opstolli~g ~ 
on nieuwe atracties, Dit jaar was ~ 
mon op zoek naar een bloemenkoning- 2 
in, die z o vonden op do Maandagmid- r 
dag in de Ridder. Ze vonden or ook ~ 
een prachtig uitgedost bruidspaar ~ 
met bruidsmeisjes. Er war on weer = 
vale prijswinnaars onder de inzen- ~ 
ders in allo afdelingen. ! 

Do vlieger-wedstrijd is enkele da- . 
gen later gehouden, toen or voldoen-; 
d0 wind beschikbasr vtee . :; 

Het bestuur is al weer op zoek ;- 
naar n i euwe plannen, goede tips zal ::: 
zij gearno in- ontvangst nemon ! ~ - EN WAT te zegg8.n van de plaatselijke f 
afdeling van hot Witte Kruis7 dio ~ 
op haar laatste vergadering bo s Lr ' t : 
een eigen wijkgebouw te stichten '-'1 ~ 

Dat z~ in haar streven hiertoe 
ruimschoots is gesteund, b owijs t wel : 
dat de gemeentenaren voor moer dan ; 
j 11.000,- hebben ingeschreven. Hot E 
restant komt uit andere bronnen, ; 
terwijl ook oen behoorlijk bedrag ge- =:. 
leend zal moeten worden. Do contri- î 
butios zullen een weinig worden ver-[ 
hoogd, maar die stondo.n ook alttjd i 
nog op btjna vooroorlogs peil. ~ 

Over de zo gaarne gozione douche-; 
c o l Len in hot n.i ouwo gebouw z a l nog ~ 
met hot gemeentebestuur overlag wor-S 
den geploegd, uit eigen middelon f 
konden deze or niet komo.n. Enfin, ~ 
wo wachten maar afl Wio sprak er r 
ook ·:rner van : 11.lU los sal reg kom" § 
OOK DE Pl at.ue Lands vr-our.en hebben Ë 
con Îlinko pluim vordiond7 voor de :: .•... ... 

VRAAG EN AAf\:BOD. Per r0 ge 1 j O 7 25 . 
Familieberichten gratis! 
COPIE EN ADVERTENCI.1IES voor hst vol 
gende nummer uiterltjk in to leveren 
op 25 October bij Administratiekan 
toor· Smit, Berkhout, 

Red. 

St. JORLS VERSLAAT ffEIJi DO.RPSGSBKCTREN . - 
VOOR DE slachtoffers van de kolf- 
b aanbr-and is wo l van alle zijden 
hulp betoond; in de laatste raads 
vergadering deelde burgemeester mo 
de dat een onbekende dame/ 1.0009- 

op de giro had gestort en de Bond 
zonder Naam eon parttj meubelen be 
nevens j 1001- heeft gezonden. 

.Inmf.ddo Ls is de bouw van d~1 ,~~ 
nieuwe woningen roods volop begon 
nen on als de vaklui niet al te 
zeer worden gestoord ttjdons deze 
bouw, zullen de betreffende vior 
gezinnen in het begtn van hot vol 
gend j aar zeker hun n.i cuwo homo 
kunnen betrekken, De Commissar.is 
van de Koningin in onze provincie 
roemde de voortvarendheid van het 
gemeentebestuur an het gevolg hier 
van is, dat er mag wor~en gebouwd 
op basis van woningwetwoningen. Dit 
is een behoorlijke mecvallor, do ge 
moanto kan hiardoor j 40.000,- in 
rosorv:o houden. 
EN NU 0VEN naar do bloe~cn! Het 
jaarlijks terugkerond. ovonomon t , de 
floralia-exnositie is weer achter 
de rug en d~ze show v;crd weer afge 
sloten met een toneelavond, dia 
verzorgd werd door eon toneelgroep 

.•.. - 
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pas buhouQon ~onta Avond waren de 
Ouden van dagen uitgenodigd. Een 
honderdtal van onze oudjes hebben 
deze uitnodiging dankbaar. aanvaard 
en ze hebben er waarachtig geen 
apijt. van gehad. Een prachtige avond 
die geheel verzorgd werd door ac 
trices uit eigen kring. De autobe 
zitters mogen we ook wel even ver 
melden, zij zorgden voor het vervoer 
heen en terug. Na afloop sprak de 
heer V. Nobel woorden van dank~ uit 
naam van alle gasten! 

KALENDER 
18/10 Nut De Ridder 
25/10 F'ilmavond 

Cacaofabr,De Zaan De Ridder 
27/10 Plattelandsvrouwen Langenberg 
28/10 Kunst naar Kracht Langenberg 
30/10 De Gong uitv. De Ridder 
1/11 De Gong uitv. De Ridder 

.PREEKBEURTEN 
9/10 19 uur Ds. Doorn 

16/10 10 uur Ds, Doorn 
23/10 10 uur Ds. Doorn 
30/10 10 uur IViej, v.Vliet 
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(Ingez, st.) NOG EENS DAT WIJKGEBOUW! 

= ;: 
Het vorige artikel over het wijkgebouw van het vJitte Kruis heeft nog 

al wat stof doen opwaaien. Er werd ijverig gespeurd naar de auteur, die 
overigens ook mij niet bekend is, en er war en ook mensen die met nadruk 

.r"'eenden te moeten verklaren dat het artikel niet van hen afkomstig was. 
'-do. waarom? In het stuk staat geen onvertogen wo or d , het is nergens 
scherp, het richt op niemand een zware aanval, het is alleen adviserend 
en positief opbouwend in het belang van de bevolking. 

Nu schijnt het zo te zijn dat er voor een Witte Kruisgebouw geen sub 
sidie verleend kan worden als zich andere lokaliteiten onder hetzelfde 
dak bevinden (als het anders is9 hoor ik dat Graag van meer ter zake 
kundige personen) 7 maar' het moet we I gek lopen als dit niet (b.v. met 
een partiële subsidie) op te lossen is, Een goede lokaliteit voor licha 
melijke opvoeding wordt toch ook zeker door lieden die het Witte Kru r s 
besturen9 uiterst noodzakeltjk geacht en als de bouw van een goed gym11as 
tieklokaal (met douches) dan nóg door bepaalde regels onmogelijk is, noem 
ik die regels? die een gunstige exploitatie in de wielen r-ijdon , rondweg 
idioot. 

Maar gocd , als het niet anders k anv als we dan sen s s ,. 
1. Een gymnastieklokaal vlak achter het Witte-Kruisgebouw zetten. 

Een klein gangetje is vast gemakkelijk te maken en dan houden we toch 
beheer en toezicht in één hand . 

:::i, We de douches9 behalve door particulieren9 laten gebruiken doori 
"-...../. a. de gymnastiekvereniging, 

b. de voetbalvereniging (gecombineerd met een betèro opgang van de 
weg naar het terrein), 

c . de volleyballers (warrt die hebben dan een zaal). 
d. de schoolkinderen (al dan niet na de gymnastiekles, liefst wel 

uiteraard)9 · 

zulks om de exploitatiekosten over verscheidene verenigingen en instan 
ties te laten omslaan. 

Ik acht het helemaal niet onmogelijk dat ook ik de plank ergens heb 
misgeslagen, doch dan zou ik in het belang van de volksgezondheid9 de 
voorzitter of secretaris van de Witte Kruisvereniging willen verzoeken 
eens in de pen te klimmen, om precies µit de doeken to doen wat al dan 
niet kan on al dan niet mag. 
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ê ------------------------------------------------------------------------- 
VERENIGINGEN EN IN3TZLLINGEN ----------------------------------- de ongeveer geltjke doelstelling? 

n.l. het brengen van culturoel ver 
antwoorde avonden, hebben de bestu 
ren van het Inst. v. Arb. Ontw. 9 

hot Nut en de Plattelandsvrouwen 
gemeend een aantal avonden gez8.l.n.en- 

12; - "Trrs t , v . .Arbeiders Ontw. 11 
Gezien de gebleken ovorbozetting 

van het plaatseltjk winterprogramma 
in de laatste jaren en mede door 

- - - - 
- - - - 



ltjk te moeten organiseren. 
Door deze samenwerking is niot al 

leen bereikt dat het programma wat 
minder zwaar bolast is geworden, 
maar ook dat, doordat por avond een 
groter aantal bezoekers verwacht . 
kan worden, het peil dor avonden nog • 
verder opgevoerd kon worden. 

Naast deze gecombineerde, behoudt 
elke vereniging nog een aantal zelf 
standig verzorgde avonden. wat be 
treft het Inst. v. A::cb. Ontw. ; haar 
programma ziet er dan als volgt u.i t : 
~ Oct. '~~· Als openingsavond een 
een filmprogramma met de film "De 
Wonderdokter''. 
22 Nov. ) 5S. We zijn er in geslaagd 
voor deze avond de bekende ex.K.L.IVI .. 
vlieger en auteur, de Heer A. Viruly I 

te laten komen. Hrj zal spreken over . 
ervaringen uit zijn, zojuist afgeslo- • 
ten, vliegersloopbaan en over het · 
laatste van z~n zestien reeds ver 
schenen boeken 11:ûe zee en de over 
karrt.!", 
Deze avond is georganiseerd in sa 
menwerking met het Nut. 
17 Jan. 156. In samenwerking met al 
le plaatseltjke afdelingen der soc.- 
democrétisch georiënteerde vereni 
gingen houden we weer een zaalforum, 
waarin weer bekende pe::isonen zitting 
zullen nemen. 
24 Jan. '56. Een nieuwe lezing van de 
Heer W. Wiese met als onderwerp de 
laatste ontdekkingen op oudheidkun 
dig gebied in vJest-Friesla:ad, aan 
het iicht gekomen btj bodemonderzoe 
kingen. 
In samenwerking met het Nut. 
2 Mrt. '56. Deze laatste av ond , in 
samenwerking met het Nut en Flatte 
landsvrouwen9 belooft.een waar 
sluitstuk te wor-dcn van het winter 
pr-ogz-anma , Niemand minder dan de be 
kende spreker Prof. Dr. G. Stuive 
ling zal deze avond spreken over 
•1\Iultatuli :, . 

Verder staan nog een a ant.a I cur 
st:ssen op stapel o s a , over het Na 
tuurvriendenwerk 6n over Amerika. 
Van deze laatste nemen Ds, Doorn en 
mo0ster Kuyper de leiding op zich. 
Beide cursussen zijn .i.n huiskamerver- 
bend, 
"Voetbal ver. Berkhout.,, 

Nu de competitie alweer begonnen 
is (nog niet eens tegenvallend voor 
het eorste9 matig voor het twee~e1 

- - - best voor adspiranten en welpen) is ~ 
een klein berichtje over de plannen~ 
voor het nieuwe seizoen wel op zijn = 
p I aat s , Hier zijn dan de p.Lannan , -~ 
die op de jaarvergadering zijn be- 'z 
sproken: E 
1. Er zal nog geen contributiever- E 
hoging plaatsvinden. Eerst zal ge- ~ 
tracht worden de reiskosten tot het : 
uiterste te beperken en donateurs ;: 
te werven (bent U nog geen donateur~ 
meJ.ê.t U dan aan J ) : 
2. Het veld zal opnieuw gedraineerdf 
worden. 'I'o t hot leggen van een : 
nieuwe grondlaag zal om financiÖle r 

- redenen nog niet worden overgegaan. ? 
3. De training zal met onvermindor- ~ 
de kracht worden voortgezet. Er ~ 
wordt zelfs gefluisterd over licht ê 
op het terrein1 maar dat moet nog E 
heel zacht gefluisterd worden. r~ := 
4, Het eerste zal zo sterk mogel_; Ë 
worden opgesteld. De overige elf- E 
tallen zullen rouleren volgens het ê 
volgdnde systeem: ~ 
a. Wie de minste WBdstrljden heeft E 

gespeeld, komt het eerst in a9n- ~ 
merking weer to worden opgesteld. S 
b . Wegblijven zonder afbericht geldt ê 

als spelen. z 
c , Wegblijven als reserve, als er : 

gespeeld had kunnen worden, geld~ 
als spe l en . E 
d. Invallen geldt niet als spelen. : 

Dat waren ze. En nu maar kijken : 
of het lukken wil. Het lljkt mis- § 
schien niet erg gemotiveerd9 maar : 
wii hebben wel vertrouwen in deze ~ 
competitie. :: 
=i: N ,A, B. -Afd. Berkhout" 

·De secretaris maakt voor belan~ 
h0bbenden bekend9 dat de lonen in 
de Veehouderlj vanaf 1 Mei 1955 als 
volgt zljn bepaald: 
23 jaar en ouder~ vaste arbeiders 
(3200 uur) f 71+,79 per week. 
Jeugdige arbeiders: 
17 jaar 57% 20 jaar 
18 jaar 6510 21 jaar 
19 jaar 75% 22 jaar 
Losse arbeiders f 1105 per uur. 
Diploma-toeslagen~ 
2 jarige Landbouwcursus 
Lagere Landbouwschool 
Landbouwwinterschool 
Werktuigkundige 
Machinaal melken 
Toeslas eerste knecht of 
f 4, ·--, 
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ViGymn.ver. Olympia" 
r1et ingang van l October z ijn de 

lessen onder leiding van onze nieuwe 
directeur, de Heer Nolters, voortge 
zet. Nieuwe leden, die nu oak weer 
met frisse moed willen bq;innen, zijn 
van harte wo Lkom. De Wosnsdag is 
steeds voor de gym, dus kom eens 
kijken! 
11Volksbibliotheek" 

~ Boeken halen en ruilen: 
Maandag, 17 o~t. a.s. 2-31 uur. .. .. 

Coöp. Boerenleenbank 
irBerkhout 2n 

Gesl-oten. · 
Woensdegmi.ddog, 12 October a .s . 
- . i +t--i · '· lc- r, ';:• ·1· .,rrr ::,n - •ol geen z i v .,_ng a.n ( v nn.uc agur en , '.fvv 

geopend 's ochtends van 9 - 12 uur. 
. ernams SpaarbarLk:: o::erkhcrn.t. 
~ingang ven l üctobsr j, 1. 

. heeft de Boerenleenbank alle vorde 
ringen van do Spaarbarüc L,frkhout en 
ook alle verplichtingen,tcgenover 
de spaarders van deze spaarbank, 
overgenomen. Voor zever da· juiste 
adr-e s son bekend waren .l s hiervan ook 
resds ksnnisgegeve:i,1. De ouders van 
de schoolspaarders· ontvangen nog 
oen opgaaf van datgene w2t de Boe 
renleenbank ovor heoft benoman, 

Alle spaarbankbcakJes vsn de 
Gpaarban_k Berkhout d.i.enan vervangen 
te worden dcor een spaarbankboekje 
van de Boerenleenbank, In verband 
mGt de contr6le op de overgenomen 
saldi, stellen wij hot op pr~s dat 
~e boekjes hiertoe v66r 15 October 
....._,,1s, worden aangeboden op h e t kan 
toor der Boerenleonhar.tk, waar de go- 

. hele afwikkeling plaats vindt. Ook 
zi1 dio wel in het b s z it zim van een 
sp.aarbankboekj o van de Spé~arbank 
Berkhouti maar daarover nog geen be 

- richt hebben ontvangen, verzoeken wtj 
~ voor 15 October op het kantoor der 

Boerenleenbank het boekje aan te 
bied.en. 
Deviezen. 
r;u het v ao ant.Le s e i z o en achter de 
rug is, hebben vrij de voo rr-aad devie- 
zen opgeheven, Alle soorten vreemd 
geld kunt U nog wel ontvangen, maar 
U dient deze nu enk e l e clagon tevoi·en 
aan te vragen. De omzet in v1·eomd. 
geld was dit jaar Gnige mR]All gro 
ter dan in ,;oorg::i.<rnc'l.e jrn·e.:.1. 
2iittingsuren~ 
Alle werkd&.g(m van 2 - '.5 uur' 7 Vrijdag 
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bovendien 's ochtends van 9-12 uur 
en is avonds 7 - 9 uur. 1 s Zater 
dags v2n 10-12,30 uur in Hotel Ptjl1 

Veemarkt? Hoorn. 

;·'Het Witte Kruis" 
-·-voor relrnning van Het Witte Kruis 
zal onder leiding'van Zr. v.d. 
Vuur s t r.e t rte dewer-k.i ng van 2.ir, de 
Boer in een der lokalen der open - 
bare lagere school een moedercur 
sus worden gegeven. De eerste les 
zal zijn op Woensdagavond 5 Oct . 
a. s . te beginnen om kwar-t over ze 
ven. 

Allsn die belangstelling hebben 
voor deze cursus worden verzocht 
zich te melden bij Zr. de Boer, wel 
ke alle gewenste inlichten kan ver 
strekken. 

SONJ:IBT OF BET KLEIN VENIJ1\J . 
Van waar komt de. t hovaardig venijn 
~~ven e en heel geslacht te deklas 

seren g 
"He t is een Jansen, •t zal wel niet 

veel z ijn , 
Z'n 008 zit in't gesticht, z'n tan 

te kon niet leren", 
Wie hoeft de moed de hoogte te be 

naderen 
0:1du.t het dro0vig w er ks t.uk wordt 

volbracht 
En het verdrietig ongelv.k der vade 

ren 
Bezocht ~ordt tot in 't vierde na- 

-~ geslacht? 
Ik he.b eon oom en zwager communist 
Jn in ds oorlog ~as een andere oom 

fascist 
1'.2,ar da t was niet mijn schuld, 

·t k~~ mt niet deren .... 
'I'enz ij de c-,oegemeent zich weer ver 

gist 
~n wegens oom en zwager gaat bewe 

ren 
Dat'k Bobeldtjk door Perzië··JV:il la 

ten annexeren, 

Amigo. 

-----·- -·---- ------· - -------·--------------=-=-- 
Hoogstwaëtrschi,inltik zullen er in 
1955 nog cl.rie kro..ntjes na deze vol 
p.:en en wo I pel' 1 November, per 20 
Novermber (St,1'Ticolaaskrant) en 
per 15 Deccrd)er (L._erstkrant), Ad 
VG~·teeJ:ëlers, den.kt dus om Uw contract. 
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Alle Verzekeringen I 

KLAAS SMIT I 
Belangrijke punten: ! 

-:- Levens- en pensioenverzekering i ,s-;~. 
+ Laat U deskundig voorlichten I 
--:- Interes-sante belastingbesparing i 
+ Moderne Verzekeringsvormen I 

1 
Berkhout1 A 88a, - Tel. K 229~-239 ! 

Overal te ontbieden I 
' ' 
1 -----.-------·-·--·· ····-··-·---···---·--·--··--·· ··-··-----·-··----! I Bij, voldoende animo wordt in Oc~ober ! DE 'tf/tl!l,..I:) 15 'rlEER!NAANTOCJ-IT j ~ 
i me c een cursus Tugels voor beginner~ /1 / -~ 
l aangevangen. l __ _ . ~- 1 ~- 1.:~=~~~-~-~:-.~~j---~-~--~'. .... ~~-~-~~='.- .. ~-~:~~~~-~:-~ .. : ..... J VERg~i~Fll~~A~rt~~R E~~ 0 c~gfil~~~ROG. 1 E 

Voor alle drukwerk zorgt de I······················-·········--·········-·· ··· ······-· ············-··· ··---····--1 
drukkerij "West-Friesland" 0 i Nu de avonden 'Neer langer wo r-d en , 1 ::. 

1 ws.t i" ~ ,,y, d.an lekh·erne·n d.an ee-n v : • ,T' ' t • t ' f VI ._, c;.~ cLl. . .r.,_ -- -'- '-· - - 1 • 
v lSl ~~28:' ,J~~ c ! kop koffie ïüet een heerlijk broos'-../ _ 
Geboorue~c:car u J8,::i I speculaas 1 e; J 
Rouwkaaruen ·· t; 

Verenigingsdrukwe:ck I Speculaas pe.r 250 gr. 
Contributiekaarten - 1 Per blik f '.' ~ 25 
Alle modellen loten j Am, specula2s 250 gr. 57 et. 
Jaarversl2gen 1 3eleefd aanbevelend9 

1 

Modellenboek op aanvraag T{0 SLIKKER-BERKHOUT 

! X~~~ ~~:~·r:dv~~ o;·d~:~~=~~t!~1~~d'' ·········--·---··-· - ---s~HoiNrJutiÊR°iJ--·------·-···----·--·---·-- --·-1 
I kurrt U ook bij ons terecht, 1 G. T. BERVELING 1 ; . 
I K L , tr- ~Jl.,- · 1 :::. 
1 " e L uv,· 1 zn. l . f t _ · d . o h h ""t · · t - 1 o t · d B kh t; 1 nee vo or ie ere ..:,C oen v JUlS 8 ~· , os e in e er_ .,_ ou v I +: 1 d · · t a 1 , 
L---·--···-··----------·--·-·--·-·-·-----·-··--·---·-·--·-----···-----· soor v e er voor-r acu.g 9 wa .e e- h I Uw adres voor e l vensduur van Uv\; schoenen ten goede ~ 
i I komt. ?- I Speculaas Speculaas harten i Ook in celrubbor en Luxoliet mate- 1 ~ 

i Kano's Appelflapp~n I riaal zijn i;,rjj g~sortesra., _ ,., 1 § 
I G_ev~llde koek~n ~~pel carre Is l Rub?erlaarzen .m alle mat?n9 kl?r:'-" 1 ; 
I Amar:idelbroodJes x!üerkoeken i ackken , gymscho~nen1 ond~1:houdsmid- 
l Spri tskoeken Cocoskoeken ! delen 9 veters 9 .i.n Lcgz oo I tiJ es 9 enz, 
i Gebak.i c~1·-,, - ~r f .e 1 2c: I .j e s c:1.l\_,, vana J 9 ~I Beleefd a anb eve.l end , r l Alles eigen fabrikaat I G. L BERVELING, 1 _ 

i Tel. 319 D. van Ril ten A 63 1 ···------------··-·--··--·---·-·---····-·----·-··-········-·--··-------------1 
1 - i G, KOMMER ZUIVELHA.Nl)EL l L - ----···-····------·-·--··-··--·····--·-··-·· -·-····-· ·--···· ·--------------·- 1 1 

I
l Bij- Nieuwbouw en Verbouw I Uw adr-e s voc r ~ 1 :; 

I Belangrijke ~esparinger:i . ! ·' ei. · """ .) c • eii'\.e.1'6- j 
! Door ~e~ie e,n Su1?sid~e . . 2,. '6..?ff~eai:0-? 1 

Vz ijo Lijvend Inlichtingen 1 "",,,t,-:r}.C1:- 02,.0:r<J ;:i1..1ctoD- 11 
l"fl l j ).'\ v.- , ·. , C}. 8. 1:' 0 U- - 8 _ c D --,·l -t • "'',:rv1-}. : '\TC}."Q ; 2 6 3 ~ c ~~: O K i .,_\ . , z, ï). .J.. 1 

I B.tDRl\._HOUT ! J:;.1. .\.. 8 m i 
1---- ------------ .. ----------------···· .. ··---------·---··--· ---1 lel o 209 1 ! . ! . . NIEUWBOUW ~--·---·· _:_ ----· ---------·---·---- ------------· .. ---------i 

VERBOUW ! Wie wi I electrisch kacheltje rui- l ~ 
m 1 DIVERn"" RE-"T'AR -, mT·,-,c, 1 ' .Le O ' 

1 D.Ü J. r. JU.d:',o ' len voor rca.s of Detroleum? A 21?' 1 ., 
252 ~TAL"'if BEULING ! 0 
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Jaargang II no, 11 Berkhout, 1 november 1955. 
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In het vorige nummer van onze dorpskrant bleek dat er velen 
zijn die zich sterk interesseren VOO"!; de p.l annen , welke het gemeen 
tebestuur koestert. 

Zo zullen er ook vele lezers zijn die met belangstelling heb 
ben gelezen dat de gemeente op drie plaatsen grond heeft gekocht 
ten behoeve van de volkshuisvesting. 

Daarbij kunnen verschillende vragen opkomen~ "Vfaren deze aan 
kopen nodig? Vroeger deed men dit niet en is het wel nodig daar 
voor zoveel geld te besteden!u 

Ziehier het antwoord~ We kunnen maar niet doorgaan met steeds 
maar weer een huisje tussen de reeds bestaande won i.ngen te bouwen. 
Het dorp is volgebouwd? Om verdere bouwactiviteit te kunnen op 
vangen zal dus naar n i.euwe terreinen gezocht rn:oeten wor-dcn , Deze 
terreinen zullen bouwrijp moeten worden gemaakt 7 er moeten wegen . 
op worden aangelegd9 enz. 

In ons dorp is er geen particuliere bouvv1naatschappij9 welke 
een dergelijk project gaat uitvoeren. Daarom moet de gemeente dit 
wel doen! Het gemeentebestuur maakt daarom met behulp van deskun 
digen een uitbreidingsplan._ Wenselijkheden en mogelijkheden worden 
hierin zo goed mogelijk verwerkt. 

Voor onze gemeente is het wenselijk gebleken dat elke dorps 
kern de gelegenheid krijgt zich verder te ontplooien. Waar de 
grootste bouwactiviteit wordt verw2cht is ,;rond aangekocht. Op 
andere plaatsen, waar- de eerste jaren waarschijnlijk weinig zal wor 
den gebouwd" wordt volstaan met het maken van een p l an van uit- 
breiding. , 

Voor de uitbreiding van de dorpskern te Berkhout is land aan 
gekocht van de heren Nobel en Wit. In de hoek dorpsweg-Slagters 
laan zullen mettertijd dus woningen verrijzen. Er zal geprobeerd 
worden van deze wijk iets aardigs te maken. Deze herfst zullen er 
reeds bomen worden geplant om het terrein tegen de noordenwind te 
beschutten. De bestaande wijde sloot zal tot een vijver worden ver 
graven9 welke zal worden omzoomd door een klein plantsoen. 

Kortom9 alles zal worden gedaan1 dat men hier in de toekomst 
prettig zal kunnen wonen • 
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DE SHJT NICOLAASK.1tANT zal verschij 
nen omstreeks 24 november9 waardoor 
de copie en advertenties uiterlijk 
20 november -b i.nrien moeten zijn. Te 
bezorgen bij Administratiekantoor 
Smit, thans Slagterslaan A 14lb. 
ADV:l};R'I'ZNTIE-CONTRACTEN 1955. De mid 
denstanders, die een contract heb 
ben afgesloten9 dienen er zorg voor 
te dragen, dat het aangegane bedrag 
voor 1955 ook grotendeels verbruikt 
is. Na deze uitgave volgen nog twee 
exemplaren, zoda.t U nog de gelegen 
heid heeft dit op de juiste wijze 
af te wikkelen. 
VRAAG EN A.hNBOD per regel j 0,25, 
succes bijna altijd verzekerd! 

Red. 

.3t. JOR::'::S VZRSLAAT EIBT DORP.3GEB-.GUR7!.iN 
G,~COrSTATZZRD mag worden dat het 
uitgaanseizoen weer.is begonnen. 
Het I.v.A.O. opende de lange rij van 
culturele avonden op velerlei ter 
rein en we I met de vertoning van de 
film "De wonderdokter·'. Deze film 
is bedoeld als waarschuwing tegen 
allerlei soorten wonderdokters en 
kwakzalvers, die vaak zonder de 
minste medische kennis er maar op 
los dokteren en met allerlei kwade 
praktijken goed geld verdienen, maar 
ook veel slachtoffers maken. 

Zen goede film, maar de belang 
stelling was matig. 
·NUM~ïER TdEE in deze rij v.ras 0Leer- 
zaam Ver-maak'". Hier Yrns het de be 
kende journalist en schrijver -Iac . 
Broerse, die de avond vol heeft ge 
praat met het onderwerp "Bij ons in 
West-F'riesland11• In dit onderwerp 
kwam wol zijn grote liefde en gede 
gen kennis van viest-Friesland aan 
de orde. Een en ander blijkt ook wel 
uit de door hem geschreven streek 
r-ornan s , Zijn laatste boek ·1De drie 
Dekkers" staat op het punt te ver 
schijnen. Uit dit werk droeg de heer 
Broerse na de pauze enkele godeel 
ten voor. Ook hier was de belang 
stelling matig. 
Wi!'i oPRING::=l'J nu over naar het -,iitte 
Kruis en het bestuur van deze ver- 

- - :-- !:: 
= eniging met ongeveer 700 leden is 

ten zeerste verheugd met het laat 
ste gemeenteraadsbesluit, waarbtj 
het verzoek om de te plaatsen 
douche-cellen voor gem eerrt er-ekerri.ng _ 
goed te keuren. Het tekort op de ; 
exploitatierekening van deze 
doucheafdeling zal eveneens door 
de gemeente worden godrageno 

Het nieuwe nog te bouwen wijkge 
bouw zal op het terrein van do 
verbrande kolfbsan verrijzen en ~al 
daar een sierraad kunnen ztjn voor 
ons dorpscentrum. 

Binnenkort zal het b e s t.uur- over- 
gaan om aan de inschrtjvers op de 
renteloze aandelen storting te ver-~ 
zoeken, 

- "'- - - 

- -:: - - :.. = - - - 
- - - - - 
= .::: 

- - ..•.. 
Z~N DEZER dagen kwam een citroë11 
de Grootwog uitrijden. Bij het ne1h,__.,1 
van ~o bocht, welke helemaal is 
weggezakt, kon de chauffeuse het 
stuur niet houden, waardoor de 
auto een slinger over de weg maak 
te9 slipte en tegen eon hek op 
vloog. De stenen paal van het hek 
knante af en de auto van voren to 
taal in olkaar. Gelukkig kwamen de 
twee inzittenden er v.ronder boven 
wonder goed af, zonder een schram 
metje op te lopen. 

- - - - - :::: - - . - - ::.:: - - - 
:: - - - - - - - - - - - = - 

3NKELE HOORNSZ industrièn hebben 
de jacht geopend 6p meisjes-arboids ~ 
krecht. Ook Berldlout heeft hiervan ~ 
een avond gehad9 waar een viertal - 
bedrtjfsfilms vertoond werden. Zo 
doende konden evontLole gegadig 
den zich een beeld vormen van de~ 
te verrichten vrnrkzaamheden in d'è:: 
ze bedrijven. De animo was maar ge- :: 
ring onder de aanwezige meisjes. 

Over arbeidskrachten gesproken, 
er gaan hoe langer hoe meer losse 
arbeiders van het platteland naar 
de Zaanse industrion. Lonen7 ar 
beidsvoorwaarden en talrijke ande 
re emolumenten ztjn ook wel dermate 
aanlokkeltjk dat velen~ die nog 
nooit tevoren de oi:nnenkant van 
een fabriek hebben gezien nu gaan 
omschakelen op-industriearbeid. 

Wc hopen nu ma&r dat deze porio 
clc 'Jan hoogconjunctuur mag blijven 
voortduren9 hot platteland stelt 
zich in op machinale arboid on kan 
in de toekomst daze ~onsen niot 
meor herplaatsen! Vooruitzien is 
toch wel geboden. 

;;:: - ·- - - - = - - 
- - - ... - 
- -· - -· ,..,. ,... - - - - - - - - - - - 
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~ 
~ - - - - 
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:: 13/11 )D h ,r ,T 1 -- D ,~ ! -'---· . .. :!.1 ; 15111 .. v. -v .n. \1, l e 1:nddE;r 1 ;f±i~~-~ed~ b1etuigen ,_"llJ _onze1 h'.3:r-· 'ti 
e 22/11 Lv.A.O. en Nut De Ridder: ij_:~~.LlJ~e o.ank voor de_vele_ ?llJ- 'fi 
.: 27 /11 Volharding :ï)e Ridder 1 11-.1kvI_1 v '.3:ll b~langstelling, DlJ ons ~; 
..•. 29/11 Plattelandsvrouwen De Ridder J;huwellJk ondervond~n ~ ,:( ; J ~1 J.D. omitj ,~ = --------------------------------------·1 ,-;:: N, Smi t-Ploe er, ~ 
~- , R·-----,---,-.- - - -,- - g - - - = 5· PREEKBJ:;;UR 'J:'EN j ,•,1 ::.!·. i.:.:_!·:l.:.:.i·.:_:.:.1-, i_:'.:.l. :::1-~l::l·;l.:_:lc1_::_IT 1.:_17/.:_:lrl~/Tl.:1:_ITl.::!·,i::_ITl.::_i7;_:_gi 
::: , t n·----- t--,.·-•·---•-·"•---- .. ~--.•--·-••-···-~-·-------····--·----~ .. --.--•·•--•·•--··"'"-~"''-• .. -·•- .. ..,--1 
~ 13/11 19,00 uur Ds. Doorn! Bietensnijmachines I 
; 20/11 10.00 uur Ds,deB:eel vanaf 859-- gld. l 
S 27 /11 re. 00 uur- Ds. Doorn I Nic. GRAFTDIJK ' 
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§- 1 Slaapkamer- en g ang Lampen , alle ! , V:};RBOUv'v ' 
ê I soorten _plafonniers en T. L. ver- ! 
... l' h-1--:. t 
: 1 ic v a.ng c I T .... . , e s 11• Elektrische huishoud.koffiemolen 1 ') 1. 
- ~ -!! 48 A 0 ï:î' ,.., rn i xe.r u~ J_ e e·· 1 c....5 : i .J 9 -- r, , o V e .1.:.,; e V e ..L .-...c;_ _!_ l.J l..l... j ? 
~ i "----stuk voor j 78 ~ -- 7 overal voo r te !---·--··-:::···-------------------------·---------------' = i gebruiken9 zelfs met de afwas. i Herfst J vi!interti.id! 1 

ê I Komt U eens kijken bij jLN COHTACT, 1 Met spec ~ koe~cj es en banket 
E i------------·------------------------··-------------1 van b akkerjj v.d. Vegt ! 
: _ 1 Kinderfietsen 11- 

0 1 • t · · h 1 d 
~- 1 vanaf 74- r-0 I d. . OA r1:-im gesor e~3:'d i3:1 c oco a e- 1 ê 1 9_~ g _ _ i en s~Tker,,rerken e .tnskwie 's en wafels! 
•.•• - ' l\j- C GRfl."G'rT11DI-J17 [ '(""Il v,,--,Jrade •• ! .l\ .l_ e -'- . ..L' . l ' J.'.:l... j ' C·.- t.::, 1- .i.\.. , e 
- 1 ' -v d ,--, . t -a-r- • 1 u . 1 t Ë '-----···--·-------·------·--------·--------------·-···-----···-- -··-J OOT ( e 01n . l1J J.CO aas~ nion e - 
; VOOR DE (kleinere) KI.NTIER~N 1 t.e r-s 9 me Lk en bitter 9 Victoria fi- 
i:;; 1 -i- .,,., c:,v "'r · - N . ft ,T • •• . h -t • 1· e;1.,_r8J.L ç,.lZ c v"1Z O I 

I u ne e _ ·J r~end e~ns ~en "_ee.L mcoi __ . -r-t _ _ .,, Tel! 
verhaa~ gedich~9 spec i.aa I voor on- 1 HAKKi.:JRIJ J. v.d. V.r.:.sGT. 2c::9! 
ze . kleinere ;!_r ];p_9:e_g 9 __ h~er komt. het ~ •-------·--·------ -- ··-·····-----·-·-···----·---······--·--------·-----·-·-·-··--------~-_: 
Er vms eens een manne t j e , dat heette Pi.e t er- Pluis, 

Dat woonde op de zolder van een hee'I groot herenhuis; 
Dus Pieter Pl.u is , je sn ap c het al, die woonde heel d aar-bov en , 

IVlaar helemaal b an ed.eri 7 je zult het r.Le t geloven 7 
"Daar woonde vr-ouwci e Dertient,_'':m 

Alleen, - 

DIVERSE REPARATIES 

J.AN BEULING 

::: 

e 
Ê 

-- = :rr;n één hoog woonde Hu i.b , de beer 9 en tnee ~10og was, een kapper, 
Drie hoog een tandarts en vier hoog een arme glazenlapper~ 

Die woonden allen bjj e Lkaar , de lieve lange dag 
En als de een de a:1der z ag , zei-ie alleen maar i 11Dag11• 

Geen hand, geen pr&atje en geen lach, 
Alleen maar : 11Dag:1, 

Dat huis dat was wel deftig, maar het wss een beetje oud, 
Ze hadden het wel duizend jaar geleden al gebouwd, 

En hier en daar dan kraakte het en ergens ging het scheuren9 

En Pieter Plui 3 die voelde da·t er isr_;s zou gaan_ gebeuren; 
Het enige 9 wat-ie niet w i.s t 9 dat 

Was wat" 
Maar op een dag, toen hij zich cp z'n ~oider stond te scheren, 

'I'o en sneed hij zich, floep 9 ïn '.7 'n oor 7 d:Jt was nog eens bezeren! 
Hij stampte nijdig op de vloer, maar- d.i.e kon d_aor niet tegen; 

Z'n bed, z'n kast, z'n radio, alles dat ging bewegen 
En Pieter zakte teel gestaag (wordt vervolgd) 

Omlaag. 

E c: 
E c: - - c: - C; 
- 
~ - 



VERENIG INGEN EN INS'I'ELLINGEN ----------------------------------- 
11D.hoV .:«,».», ,Î 

Het winterseizoen is we0r aange 
broken en ook D,hoV,-V,h.V. heeÎt? 
evenals andere vor0nigingon1 haar 
taak weer opgevat. Reeds enkele wa 
ken komen we ter repetitie btj el 
kaar en hopen op zondag, 13 nov. in 
De Ridder voor het voetlicht te ko 
men met "Ho t oude IJzer11 van· Hans 
Ne sn a. 

In dit eenvoudigo9 doch mooie 
stuk9 komt wel zeDr sterk naar voren 
tot ~elke verwik~alingen het kan 
leiden, wanne er- eenvoudige nensen 
plotseling (door een erfenis) tot 
een zekere welstand worden verheven. 

Wij hopen dan ook 9 dat vlij er mot 
11Het oudo IJzera in zullen slagen 
U eon prettige avond te verschaffen. 

~r wordt op U gerekend. 

;, A. No A.B." 
Do commissie b8richt hierbt de 

ledon9 dat de feestavond ter golo 
genheid van het 25-jarig bestaan7 

gehouden zal worden op 3 maart 1956. 
'Hij hopen op U te kunnen r-ok onen , 

het beloofd vast en zeker een schit 
terende avond to Borden. Ge8ft allefi. 
Uw med8werking en houdt dus die da- 
tum vrtj. _ 
1'I.v.A,O. en Nutisver-en i s.i ng :' 

De Hoor Viruly? do bekcnd0 auteur 
en oud-gozagvoerder der K.L.M. is 
eon boeiond verteller over oen oven 
boeiend beroep. Het verheugt ons 
daarom in bijzonderc'mate dat het ge 
lukt is deze overbezette spreker 
naar Bcr-khou t te Lat.en komcn , waar 
hij Ln de ''Bidder St. J o r i s 11 ee:n le 
zing zal houden over zijn talrijke 
vliegerservaringen en naar aanlei 
ding van zijn laatste boek .vDe zee 
en de overkant ;i. 

Het lijkt ons haast overbodig om 
U op te wekken deze avond vooral 
niet te m i.s s en , wan t naast de boei 
ende vertellingen over ztjn beroep9 

heeft de heer Viruly ons nog iets 
anders te zeggen! 

··Gemeentesecretarie" 
Binnenkort zullen we e r vanwege 

het geoeentebestuur aan de hoofdbe 
woner van iedere woning in de ge 
meente de z.g. bevolkings-contr6le 
kaarten worden toegezonden. Het is 

.•.... ...;;: 

- - de bedoeling, dat on de aangehechte2 
"antwoor dk aar t alle gezinsleden wor- ~ 
den opgegeven Î die op het moment in: 
de gemeente woncn , met geboorteda- ~ 
tum en peroep, alsmede alle verde 
re inwonenden. (Men woont daar, ~ 
waariî1en de langste tijd nachtrust = 
geniet, een weekend naar huis telt '§ 
dus niet mee o) ~ 

,1erkt allen mede door de ant- :: 
wo or-dkaar t zo spoedig mogelijk ; 
(portvrij) terug te zenden en weest ;; 
karig Tiet strepen, want daar kan § 
men niets uit opmaken. e 

Ook is blijkbaar nog niet iedereen§ 
ervan op de hoogte, dat men ver- = 
plicht is van vestiging in, vertrekS 
uit en verhuizing binnen de gemeen-:: 
te? aan het geweentebestuur kennis~ 
te geven. Dit betreft ook inwonr ~ § 
de knechts of dienstboden. Doet '-rr ;; 
het zelf dus even 9 anders wordt het= 
zo gauv1i vergeten. Bij vestiging of ~ 
vertrek beoordeelt alleen het ge- 2 
uecrrt ebe s t.uur' of opneming dan wel § 
afvoering moet geschieden. Goedbo- = 
doelde gegeven ~dviezen van onbe- ê 
voegden hebben dus geen waarde! f: 

Het gemeentebestuur heeft een o- :: 
~en oog voor ieders aparte moeiltjk-~ 
he dcn , b epr-aa t bet dus even op de .~ 
secretarie, dat is mooier dan een S 
waar schuwi.ng of erger te krijgen. § - 
uB1oedtran.sfusie11 ::;; 

-i:5e bloedtransfusiedienst van het § 
Ned. Rode Kruis is weer voornemens S 
om op 9 november a. s . in Berkhou.t. § 
te komen. ~ ;: 

Komt allen in zo groot mogeltjk ~ 
aantal op om voor dit goede doel ? 
een half litertje bloed af te staa~~ 
Het scha~dt Uw gezondheid niet en ~ 
ê! ls U dan weet, . dat U hiermede een '= 
medemens het leven zelfs kunt red- ,: 
~en1 moet~ niet aarzelen. E 

,;E<nt ga van dit standpunt uit, . g 
zoals het spreekwoord zegt~ "He t is 2 
beter te gyven dan te ont vange n:", ê 

Komt dus 9 november allen naar = 
~e 3idder. Diegenen, die al eerder ~ 
zijn geweest, nemen hun. zegelkaart - 
wel hlee voor een nieuw zegel. Vtjf 
va11 deze.zegels op Uw kaart en U 
wo.r d t voorgedragen voor de Land- 
steiner Fonrüng.:.. _ 
"VARA Aü.'L Ber-kho.rt ·1 --·-- ------ 

,... -,-_ - - - :::. - - - .-. - ~ - - 
Onze afdeling heeft van het hoofd-: 
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bestuur bericht ontvangen dat 40 
personen de Vara-Showboat van 'zat 
dag7 7 jano 156 mogen bezoekeno Het 

bestuur is van me~ing dat deze kaar 
ten vlot van de hand zullen gaan, 
geeft U daarom hed~n op (tot uiter 
lijk 30 nov. aos.) bij een der be 
stuursleden. De buskosten met één 
consumptie tijdens de reis bedragen 
f 39-- P0P• 

Opgave voor Berkhout bij~ 
r. Schuitemaker9 ,J, 'I'errseri , V.Blokker 

Opgave voor Bobeldijk bij e 
A. v.d, Veen en G. Langenbergo 

- .. •...• •. - ... ..• .• - ... 
- "Ór- - - 
e - ...• = - : - - - a 11J~ngels voor begim1ersu 

De ISngelse cursus vangt aan op 
dinsdag, 8 november 's avonds om 7 
uur in de O.L. school. 

.•. - - - - - - ~ 
- - - 

00. L. school u 
Voor de vacantie had Ali Koster 

reeds een prijsje gewonnen in ~e PWN 
opstel·wedstrijd 1'Gebruik water 9 maar 
verspil het n i.e t " 7 omdat ze het bes 
te opstel van de school had ingele 
verd. In oktober werd ze verrast met 
de mededeling dat ze in de grote 
wedstrijd voor de beste opstellen, 
die door de scholen in Noordbolland 
waren .i.nges tuur-d , een tweede prijs 
had behaaldo 

Voor een andere h. Koster7 ook in 
de Baarsdorpermeer, nl. Ati Koster9 

was het een grote dag, toen de di 
recteur van Het Dagblad voor West 
:B'riesland in de eerste klasse ver 
scheen en haar een prachtige autoped 
overhandigde als le prijs in een 
1,c_leurwedstrijd van genoemd dagblad. 

In de actie Door het Kind-Voor het 
Kind hebben onze acholieren ~ich be 
ijverd om deze voor ons dorp te doen 
slagen. Voor niet minder dan f 457, 
brE:chten ze aan bestellingen binnen. 
(1953 f 367,-, 1954 f 438,-) Eind 
november worden de bestellingen af 
geleverd. 

Toen enige tijd geleden de elek 
trische leiding in de school we r-d 
afgekeurd9 heeft het ger.rnentebestuur 
naast de noodzakeijke vernieuwing te 
gelijkertijd alle lokalen van een 
doeltreffende verlichting laten voor 
zieno In de nu al voorkomende donke 
re uurtjes is dit een grote verbete- 
ring gebleken! _ 

CoÖu. Boerenleenbank 
7'Berkhout 2·1 ------------- 

"' - .... - - c: 
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Zittingsuren~ 
Alle werkdagen van 2 - 5 uur. 
Vrijdag bovendien 's ochtends 
van 9-12uur- en 's avonds 7-~ . ;s Zaterdags van 10-12.30 uur 
t~1:_)1()~9l ]:Jijti YE;erné:1:r:~tL_I-J:g():r:p. __ 

Cheques. 
· Zowel bij de aflevering v~n vee 
als bij de afrekening van bloembol 
len wordt nog veel gewerkt met 
cheques. Deze cheques kunt U bij 
ons inleveren1 ongeacht op welke 
bank de cheques zijn afgegeven, ter 
wijl het bedrag zonder aftrek van 
kosten op Uw rekening wordt ge 
boekt. Uitbetaling kan natuurl~k 
ook in contanten plaa~s vinden. 
Zitting met de najaarsmarkto 

vvoensd ag 9 • 9 nov:- a . s . zullen wij 
van 10 tot 1 uur op de bekende 
plaats in Hotel Pijl zitting hou 
den in verband met de najaars 
markt. Er we r d ook reeds op ons 
gerekend tijdens de voormarkt9 maar 
alleen met de grote najaars- of 
voorjaarsmarkt wordt een extra 
zitting gehouden9 dus niet met de 
voor- en namarkten, 
Giroboe~-{,1es. 

Door het steeds toenemende giro 
ver-k eer., verzoeken w~j de rekening 
houders ~oveel mogel~k zelf giro 
opdrachten uit te schrijven 9 giro 
boekjes worden gratis beschikbaar 
geste.ld. 

Voorde leng 
1 o U kunt Uw giro· s thuis ui tschrij- 

ven en ongeacht zittingsuren of 
iod. de opdrachten bezorgen door 
deze in de brievenbus te deponeren 
of per post toe te zenden. U be 
hoeft niet te wachten en bent niet 
gebonden aan de kantooruren. 
2. Mo ét U wel aan de bank z.ijn , maar 

hebt Uzelf voor de te betalen 
rekeningen reeds giro-opdrachten 
geschreven, dan bekort dit de 
wachttijd en zijn we vlotter gereed. 

U doet dus Uzelf en anderen, 
maar ook ons een plezier door zelf 
de giro's te "schr~veno 

VRAAG EN AM130D 
Te. koop~ een i.g.st.z. kachel. 

A 82, berkhout . 
Te koop : Philips r-ad i.o vpr-ijs j 75, 

A 175i Berkhout . 
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1-illT BRENGT U ALLEEN VOORDZ.~L --·-·-----·-- r- 
Bij Nieuwbouw en Verb?uw 1 3talen mestkruiwagens op lucht, 

Belangrijke ~espar~nge1?- . 1 100 liter e • 0 • 90, -- gld, 
Door Premie en ou~sid~ e ! 125 li tor· ••• c 95 

9 
-- g Ld . 

Vrijblijvend Inlichtingen I il... GRAFT.,....IJI< 
- -~ 1 ï~ ic . . j.,) '- 0 

Tel, P.Klok L--------------------------------- 
1 263 KiRKHOUT l HERFST LS D.~ TIJD VOOR ! § 
LI Voor Si~t=Ni~-;i~-;,~!·---·--------·---·----------·--1 levertr~aJ1 ~inatran O l Î 

, h a l.Lt r an dav.i t.emon - 1 .L ....L....l..... v -- •••.... 

I Een mooi radiotoestel Ph i Li.ps 9 • ! enz. enz. "§ 
Erres of Fr-Ldo r of een televisie- ! E 

l toestel dan kunt U het zien! i VOOR . : 9 

• I St. Maarten spe o Lgoedt.aa.i ~ I Ook st of zu i.ger s r Ru t on , Holland ! kruidnootjes ~ 
1 ~lectro9 Fam9 Protos enz. enz. 

1 
en pinda's. 

I Heeft U last van rheumatiek 9_ neem I BELEEFD AANBEVELEND :1 ~ 

I In~raphil9 tekort aan.zon Ultra- ·, K SLIKKER ~ 
phil. • . : 

1 . -------------·--------·-- •••. 
i 3n voorgee t vooral .r:iiet de Erres r ADMINIS'I1RliTIEKANTOOR SMI'I1 ; I of Inventum ver-war-m i ngadeken • 1 U b k z: 
1 , . ! voor he f verzorgen van w oe - :::.:: 
I Geef! Uw vrouw e?n 8oede w_~smacni- ! houding en b~lastingaangifte of :S 
, neg 1.:irres 9 Hoover, 0ema, A.t!iG, enz O I het verYaardJ.gen van cyclostyle- :: 
1 ~lektrische ~ch~~rapparaten9 3trijk-! werk thans g 342 i ! 

ijz er s , theelichuJes enz . 1 SLAG1r:2RSIJ1.AT A 14-lb. J :=. 
1 - Komt U eens kijken bij J.Alî CONTACT. ! om even te noteren tel 110. ~ 

--·------------------------------- -------------- _j__ -------·-------------- ----·- 

Jflf] K~fl~lEn 
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AL ONZE KLANTEN GRATIS St. NICOL.AASCADEAU1S. 
E11T CADEAU' S ZO GROOT ALS U ZELF v{ENGT o 

5 WEKEN LANG 10 % KORTING 
OF AL UW CONTANTE AANKOF:BN, 

SPAAR ONZE CASSALONS WANT HOE GROTER U-iif 1'....Al\TKOPEl'T ZIJN 9 
ZIJ HEBBEN GR0'l1E 'HAARDE HOE MOOIER EN GRO'rER UW CADEAU' S 

St oNICOLAAS GAAT DIT JAAR 

dia DONDERDAGA\l.OND78 "WJt/ 
KOOPAVOKD 
TOT 9 UUR 

AL ZJ:JN IlifKOPEN DOEN BIJ 
v//) 
l_êuw~A.NT HIJ KOOPT DALR 
f . 10% VOORDELIGER 

DAN BIJ ~EN Al'JDER 

- - 
lê 
. - - - ""' - - 

- - 

LZT OP DE ,SPJl;CIALE SIN'I-NICOLAJi.SFOLuER DL.G D3'..'.iî!:R Dl.1.G:rn B3ZORGD I3, 



DORP5KRANT BERKHOUT 
rREO.; K. Lee}l,w Mzn, J D s .. t 

· e Peer;_oom2 e , • nn 9 
RED.COMM.: Mevr_: N1.erup, C.J~ Kuyper-, 

Ds. .L. Doorn 9 D. Langer-e i s ~ 
î1:Cl-i!'LVERZ.: Adm. Kant, Smit? Berkhout. 

.•.. ..,. = •.. 
~ •.. 
"' .,,. ... - .;. - .. 

aargang II no.12 Berkhout9 25 november 1955. 

Sinterklaasgedachten. 

Het is mtjn taak het hoofdartikel voor dit St. Nicolaasnummer 
te· schrtjven. Waarom nu juist ik en geen ander? 

Wist ik het maar. Waarschijnlijk dachten de and.ere redactiele 
den: als hij het doet 9 zijn wij ervan vrij. Misschien ook speelde 
zwakjes de gedachte mee dat in de verste verte St. Nicola.as en 
mijn persoontje nog collega's zijn. 

Vooruit dan maar! 
Maar hoe? Ik zou het natuurlijk heel degelijk kunnen opzetten. 

Diepzinnig zou ik dan moeten schrijven over het edele en verheffen 
de van het geven van geschenken. Dat ook de dankbaarheid in dit 
verband een hoogstaande deugd is9 zou ik zeker niet mogen nalaten 
te vermelden. Terloops zou ik dan nog kunnen wijzen pp het ontstel 
lend gemak9 waarmee we de tere en prille zielen van onze kinderen 
beladen met een vracht van leugens over sinten en pieten, die over 
daken rijden en in schoorstenen en d i.kk e boeken loeren • 

Maar het geheel zou toch wel wat op een preek gaan ltjken. En 
zo tegen 5 december hap ik liever in een stuk banket dan in een 
taaie preek9 ook al ben ik dan in de verste verte nog een collega 
van St, Nicolaas. U niet? Kom nou, neem nog een stukje! 

't Kan ook anders. Ik zou het zo kunnèn voorstellen dat ik nu 
eens St. Nicolaas was, Wat zou ik het dan druk hebben. En hele 
grote zaal zou ik huren. Met een geluidsversterker en wel 20 luid 
sprekers. In die zaal zouden moeten komen: alle automobilisten9 

die wel eens dronken achter het stuur zitten; alle fabrikanten en 
zakenlui 9 die kunstmatig de prijzen hooghoudcn , alle generaals, 'die 
meer kijken naar de onnozele sterretjes op hun kraag dan naar de 
kruisen op de soldatenkerkhoven7 en nog veel meer van zulke stoute 
grote jongens. Wat zou ik hen1 met de geluidsinstallatie op z'n 
sterkst1 uitkafferen. Dat ze van angst zo wit werden als mijn snor 
en baard. 

Tot slot kregen ze dan een pieterig klein suikerbeestje en twee 
zachte speculaasjes van verleden jaar. Per slot.van zake ben en 
blijf je St. Nicolaas. 

Maar het hun gunnen? Neen. 
Bij mijn baard en mijt er : neen? en nog eens g neen! 
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VAN DE REDACTIETAFZL 

ONZE K:2;2S'I1KRANT zal verschijnen om 
streeks 15 december 1 waardoor de 
copie e~ advertenties uiterltjk 11 
december binnen moeten zijn, te be 
zorgen bij Aa.intnistratiekantoor Bmit. 
ADVERTZNTIE-CONTRACTEN.19550 
Langezien in 1955 nog een krantje 
zal verschijnen, verzoeken wij Uw 
aandacht te besteden aan het voor 
dit jaar aangegane contracto Het 
dient, 6p een eventueel klein res~ 
tant na, verbruikt te zijn. Let wel, 
adverteren doet omzetten, en daar 
moet het van komen, ook btj de dorps 
krant! 

DONA'I·EURS 1955. Bijna alle donateurs 
gelden ztjn nu opgehaald, slechts 
enige verre klanten? moeten nog 
worden afgewerkt 9 wij hopen dat dit 
ook spoedig zal gebeureno 
Wtj zijn onze donateurs dankbaar, en 
v~j willen hopen dat 1956 ook zo mag 
z ijn , 

VRAAG EN AA1w<1n.nog steeds oen 
f O, 25 per regel ondanks alle ver 
hogingen! 

Red. 

St , JORIS VERSLAAT 1IJ'I1 DORPSG~i:BEUR]rî 
DJI: TONEELVERENIGING 11De Gong11 heeft 
haar eerste seizoenuitvoering weer 
achter de rug en of het nu aan het 
stuk of aan ae spelers lag, laten 
wij in het midden, maar in vorige 
seizoenen hebben Yrij "De Gong" toch 
meerder malen veel beter gezien. 
Niet, dat het geen goede uitvoering 
was, maar toch: dames en heren, be 
denk dat er aan Uw vereniging eisen 
worden gesteld, Het bezoèk aan de 
Gongavonden is, in tegenstelling 
met verschillende ande r-e verenigin 
gen, uitstekend; aan de Gongleden 
en de leider de taak om te zorgen, 
dat dit zo b.l ijf t , 111n Fijn Span;. vvas 
het bltjspel dat we te zien en te 
horen kregen, en de dames en heren 
hebben zeker hun best gedaan, maar 
toch .•. e •• c zien wij met verlangen 
uit naar iets beters van 11De GonguJ 
VAK DE GONG springen vTij over naar 
de rm dó.enatiand , De belangstelling 
van de BerkhoutBr middenstanders 
voor hun organisatie is min of meer 

- - 
kwijnende! Voorzitter Do Langereis ;: 
doet wa t hij kan en het was daarom :? 
goed gezien om voor de laatste ver- f 
gadering enkele kopstukken van de a 
Kamer van Koophandel uit te nodigen= 
die, naast al het andere wat zij _ 
hadden mede te delen, het nut en de - 
absolute noodzakelijkheid van een 
eigen organisatie bepleitteno Maar 
dan ook een levende organisatie met 2 
actieve leden! : 

Heren IViiddenstanders, laat Uw de- ; 
vies zijn "Eendr ach t maakt macht", E 
·vHJ ZOUDEN -di t. La= t s t s gezegde ook 
ván. toepassing kunnen brengen op , 
het totaal verbouwde raadhuis" De ~ 
eendrachtige samenwerking van alle ~ 
vaklieden7 die aan de metamorfos_B = 
van ons raadhuis hun krachten h~ E. 
ben gewijd, heeft een als nieuw her- ;: 
boren gemeentehuis tot gevolg ge 
had. 

Het 90 jaar oude gebouw beant- E 
woordde totaal niet meer aan dat- [ 
gene wat, heden ten dage als nog z 
bescheiden k&n worden aangemerkt. f 
Gezegd mag worden, dat Berkhout een S 
gemeentehuis heeft gekregen met een~ 
oud, maar toch deftig en voornaam 
aanzien en èLé:,t wat zijn inrichting 
betreft kan wedtjveren met het al 
lerbeste wat de laatste jaren als 
totaal nieuw in verschillende 
nlaatèen is verrezen, 
~ Het moet voor de Berkhouter 
vroedschap een vreugde ztjn om in 
grote eendracbtigheid in dit.moo3e 
huis de plaatselijke belangen te 
mogen dienen, 

In een bijeenkomst op 15 november 
is het raadhuis officieel in ge 
bruik genomen, 

- = . - - 

- - ~ - 

- - - - 

- - ~ 
- - - --- ;.:.:; - - ~ - - - - - - :: - - - - - - - - =- - ffi:GZIG HJ:I;RFST, dio ons dit uitzonder- §. 

lijke mooie weer brengt, heeft toch Ë 
maar enorm veel voordelen~.vergele- ~ 
ken bij een herfst, zoals hot vorig 
jaar" Het najaarewerk dat boer en 
bouwer moeten verrichten, is vele 
malen produktieve:::: en kostenbespa-· 
rend. De kachol kostte bijna de 
helft aan brc::.ndstof m::..nder in de E: 
afgelopen twee maanden dan in 1954, ~ 
Zo ztn or nog zovele voordelen1 i 
weinig zieke mens.rn en het genieten = 
van do najaarszon. Laat ons er ~ 
van genieten9 oen volgeLl seizoen = 
kon ons soms weer zoveel minder 2 
ach enken . = - 

- - - -· - .. - - - ,,.. - -· :: 
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Onze Sint Nicolaaswinkel is klaaro WINTERSCHAATSEN -- 
Komt U onze zaak eens bezichtigen z- b h f.,_ TJ 

- U 1-'- t ~1 " , r- - • d o e oe v en zu v vers ç_Q suaan van e · h · t · · t · · - 1 , z1 c nie te ruime sor ering in choco aae en b- t- . - -.--·---- aas ·en maar suikerwerken9 luxe figuren9 dozen t' b - 9 
· 

-b t 1 t~b b oc - . 0 0 0. ~; ors p aa 9 on ons, enzo enz, K ~· -:: ! om spoeoi g : l Wij stellen het zeer op prijs 9 als I eens kijken 
~ j U vroegtij~ig komt , dan hebben wij l n~ar onze ~~- î 
t: ,1: nog de ruimste keus. j nieuwe voorraod I 
• 1 ! 

~ 1 Ook het adres voo~ banketletters 9 1 0 .. ·. Le F' ·i c:< --. _ r-; 1 
:: ' t.aar-t cn , moscovisch h ar t en , spe- ! r~g~ne_ :=·_ rlr_eoe doo r Loper-s I 
! ! culaas en taaipoppen, strooimop- 1 ??k ~f xin~er~c~~~tsJes ZDn I 
::; t pen enz n I vnJ r-u i.m ge~orueç.réJ. 1 - , , z, e _z, , 
~ 1 B ~l efd anbcve l nd I In all_e maten en pr-ijz or; , gemonteerd! """ 

1. 
e e ao. v _ e , t ~ 1 :: B 1 k · · NIEnop en ongemon ee r-c . D : :::; i ._ ax er1J n 1 c T I 

~ 1-,~ :·--- .. ------·----~~:b_~ldij~~--~-~=~:~ 23~-----·---' D ,.::n B b 11 iik ~ang ~51, 1 
- 1· ( Tj' ) 1 t o ,,; I s o e ClJ , e : 
~ .....__..... _ A J.:.issogas Ni c . GRAFTDYK j . re· ! 
- 1 Depot ( , _ ) Tel. 254 

1 
is I 

1 
( .1:-'ropaangas ) -·-····,·-·-- - - _ , - .. ----------------··--·---! 

- t ~r d . , -r. l . • -: r---·------ --------------! \ oor e a , s , .st , l\ico_aas is een I 
§ 1 Voor. Sint Nicol':1as ~ebben wij e?n I h ec.r-Lijk E?:am:nç_;L-:, Jrna_§J_Q e?n nuttig j 
~- 1· aardige collectie sigaren en si- 1 c ao e au , w1J hebbon eon ruime sor- 1 
~ garetten. 1 tering in jong 7 belegen en oud. 1 
ê 

11 
Verkrijgbaar bij I Heeft U onze gerookte kaas I 

,..... IÎ1'1el re·~dc a~·)robee-,d? i ,.. 1 -- 0 A B akk - . ' c 0 0 \,; .L • i 
~ 1 262 c ·.er:- Langer-s i s e 1 3tc,eds vo o.r-rad i g alle soorton ba- ! 
e i , b -· . ,, b .L • , Ld.k • !-: j--·······---·--·--·------·-·--··-···-----·--··--·--·--""--·--··--·----·-·--·--·------······-···--1 _ yvo ec i ng en o a y:-;roenL,en in o a. .. i 
~ Î Jo SCHTJT.8 BERKHOUT I l\ilet 3terovi ta Koff iernelk 10% krijgt • ! 1 Schildersbedrtjf I U het hecrltjkste kopje koffie. 
'S 1 -o- 1 De speciale zaak voor uit- 
;::.. j . . . 1 gesneden en geraspte kaas o , 
~ ! Voert alle schilderwerken uit. l Beleefd aanbevo Lend , ! 
; i Klassieke en moderne wer kwijz e . 11 PEETOOM IS MELKHANDEL! 
:;: 1 . • : § 1 Behangen. - Decoratie. r: - :······-·· - :··--·· _ -~, 
e j '----"' B - 1 e ef'd aanbeve I end. 11' De Sint komt een-! 
.- 1 v ·- v .l "· c. - ~. ; 1 . h t . 1 
;::: 1 ! . maa in e Jaar 9 

~ 1 J. 0ClflJI'S. 1 ·-è. · -)-t- , Koopt daarom I ê r---~-Ä~J_-·;ij~-;·i~~~ti~~----·d;~i--ik··-;ed;-9----1 ·_ )Jt.* goede waar!!! i 
E I dat l_K: de Oliehandel heb overgedaan 'i· rH ~ ~* 1 
:;: _ 1 aan de ~eer D, Ta:1.g~man __ te Berk- . ·--~:l C:roquante ban- I ~ ! hout 9 die op dezelfde wijz e als t ö t 1 ==--=*~ ir * ketletters Of I ~ ! nu toe is ?eschied9 deze zaak zal j 1 ~ ; staven. 1 ê I voortzetten, .. "/î l · '' Lioscovisch taar-l 

! i IL Leeuw 111zn. 1 ton en har t.en . I 
f I r, r, . r "T • l . . ! f ! 
r·······----····-----·····-··:·---····NIËuWBOUW·--·------- ---·-··---------- .. 1 r;Ivlet ,._,1- a.rrr t~~~~~asvi~:~~~i~~~~ulaasl 
1 · i opecu aas B kl H .s.: , - ! • VERBOUW I ro icen "ar nen - 

" ! . . -rn p1.n r···TI"'S j Gevulde speculaasharten È I m • DIVERSJ!i RE .lilU:\. J:!; ! Blanke honing caei-taaipoi)pen 
1S 

1 
18" JAN BEULING I Krentenbollen _ 

~ i 25 10 i Tel, .Jeleefd aanb ove Lcnd , 1 
~ ! 2 , ! 319 D . van HILTEN I : L-----·--- ·----------------·---···--- ---·- .. --------------;-··---------------·-------------···-·- .. - - -·---- ·------······-------·-·-·-·-·" 

! - = - z 
~ ... 

- 



KALEJ'IJDER 
Volharding Uitv. 
Plattelandsvrouwen 
St. Nicolaasfeest _ 

============-=-===========~===== ~ 
Die ?ie ter Pluis, daar zakte-ie, daar ging-ie door de vloer; § 
En tegen bed en r-ad i o riep hij nog g auw s "Bon j our ! a :: 
~~n kwam toen bij de g.l az en Lappe.r in e cn vrolijk feest 9 = 
Omdat de glazen.1-apper gister~ jarig Wè.S geweest; - 
r,'f"'n at en d ronk en sp-"ar,,.. e-n zong' - En s-,-,rong .1..'-G d.. ..L-.t\. _...:,. _..Lr .. ~ - --o -- J:--1- c 

' 
Dat springen dat werd gau1,v te veel voor· t' ar me herenhuis; 
De grond9 die week opnieuw vaneen en daar ging P::_eter Pluis1 
Een kopje in zijn rechterhand, een taartje in zijn mond, 
Zo zakte onze Pieter Pluis vol vreugdG door de grond. 
Hij riep nog: "Veel plezier vanduag'", 
En viel omlaag. 

Het is weer zover1 dat Sinterklaas 
met zijn knechten wes2.· z ijn cadeau 
tjes ronfforengt en wij zullen weer 
als voorgaande jaren he8 zo goed 
mogelijk helpen, 

Wij hebben vveer heerlijke banket 
letters I g evu.l d met gèwone en met 
zuivere amandelspijs, Mooie speci 
aal opgemaakte t.aar t en e:-1 harten 
van moscovisch en gevulde specu 
laas. Ook vers gebakken taai- en 
speculaaspopper. hebben wij weer 
voor U, gezellig verpakt in spe 
ciale zakken. 

~n dan niet te vergeten onze alom 
b ekende Westfriese kr errt enbo l Len , 
zwar t van d.e krenten, 

Tel. 
271 

Beloefd. aanbevelend, 
Bakkerij C. ~-~Ol 9 
Berkhoüt--West 

·----·--·--------.--------- 
Onze 

3t. NiGolaastafel 
i.:3 gereE-d. 

Komt U eens een kijkje nemen? 
Wij hebben een mooiG sortering 
in chocolad.eletters5 chocola- 

!
. de figuren, ~arsepein~ tabak, 

sigaretten en eau de~ colognes, 
I m 1 Ee Le c f'd aanbevelend 
I J_e e . 

1216 K .SLIKKER 
1 ~=============================== 

P R E E K P E U R T E N 
27/11 10 uur 'Ds. Doorn 
4/12 10 uur Ds. Doorn 
11/12 10 uur Ds, Doorn 
18/12 19_uur Dè._Doorn _ 
------------------------------------ 

VOOR DE KilTDEREN 
Jongelui, hier komt wear het ver 
volgverhaal van Pieter Pluis ... ,. 

- - - - e: 
In Memoriam 

Oud-burgemeester J. Best Nzn. 
Wij zouden in onze opdracht als 
plaatselijk dorpsorg~an zeer zeker 
te kort schieten, als wij niet met 
enkele woorden onze oud-burgemees- 
ter Jan Best Nz n , gedenken! .. 

In de provinciale dagbladpers van :ê 
beide zijden is het leven van deze E 
op 10 november j.l. heengegane mens;:: 
veelzijdig belicht 9 wij willen dit 
niet nogmaals herhalen en volstaan 
dan ook met te zeggen9 dat Noord 
holland en in de eerste plaats 
Berkhout één van zijn beste zonen ~ 
heeft verloren. De grote veelzijdige s 
kennis op velerlei terrein9 gevoegd~ 
bij de grote liefde voor het agra 
risch bedrijfsleven, hebben bij de 
Heer Best een activiteit ontploc~\, ~ 
waar van vel en nog al tijd de vruch'tr-Efn ~ 
plukken. Ztn fabelachtig geheugen, 
z.ijn grote nauwgezetheid voor het § 
bure;emee~,tersambt 9 zijn eigen manier ~ 
van doon en spreken, hebben van de- S 
ze eens een figuur gemaakt9 die ve- _ 
len va~ ons zich tot in lengte van E 
dagen met dankbaarheid zullen bltj- ~ 
ven herinneren! 

Op_ maandag 7 J.L+. november' hebben wij ~ 
hem in de Ned. Herv. Kerk de laat- i 
ste eer bewezen. Een grote schare - 
belangstellenden was hierbij_tegen 
woordig en een lange rij van spre 
kers voelde zich gedrongen om ~lle ,_ 
facetten van het lGven van de Heer ~ 
Best to belichten en te getuigen 2 
van grote dankbaarheid voor de door~ 
hem verrichte arbeid. ~ :; 

Bij al deze hulde sluiten wtj on~ ~ 
zeer gaarne aan, Jan Best? rust in S . ,_ 
vrede! =- 

- ~ 
- ,_ 

- - •. - -- .•.. 

- - - 

================------=====-------- ~ 
2?/11 
29/11 
2/12 

z; 
De Ridder E 
De Ridder E 
De Ridder= 

(wordt vervolgd) 

- - - - - ::; s: 
;:; .- = - - - :::; - - - - 



Een man en een vrouw: ,Jozef en Maria, )Ben pasgeboren kind 
in een voederbak. Een donkere stal. 

Herders, die met achterlating van hun kudde het kind komen 
begroeten. Nijzen uit het oosten, die de st,)r volgden tot déze 
stil stond boven Bethlehem. 

Deze mensen 'on deze dingen zijn hot nu , waarover nu al eeu- · 
wen lang elk jaar opnieuw op het kerstfeest gedacht, gesproken en 
gezongen wordt, 

Vooral~ gezongen. Dat is voor velen nog altijd het wezenlijke 
kenmerk van het kerstfeest~ men zingt. . 

Luist3r tegen of op het kerstfeest naer onverschillig welk 
radiostation en U zult de kerstliederen horen zingen. In het 
duits, in het engels, in het frans; in het russisch en in onze 
eigen taal. 

Boze mensen hebben geen liederen zn5t een duitse ui~druk 
king, Ik meen dat het inderdaad zo is. Mogen ·;10 daaruit nu con 
cluderen dat mensen, die wel liederen hebben, in dit geval kerst 
liederen, alleen maar goede mensen zijn? Was het maar zo! 

De mensen, die straks d€ oude kerstliederen zullen meezin 
gen in de kerken of ze meeneuri~en met de radio en de kinderen, 
zijn U en ik. 

Een beetje zelfkennis is er maar voor nodig om in te zien 
dat we geen uitzonderlijk goede mensen zijn en waarschijnlijk ook 
geen uitermate boze lieden. 

We zijn mensen zonder meer. Met hebbelijkheden en onhebbe 
Lijkhederi , Mensen, zoals ze ook wel bedoeld. zijn in dat aandoenlijk 
verhaal van de herders en de wijzen. 

Vvij zingen met vreugde over de geboorte van dat goede kind 
in de kribbe, dat eenmaal worden zou de man met zijn boodschap dat 
liefde meer is dan haat, waarheid meer da~ leugen, de geest meer 
dan de stof. 

Want we beseffen, hoe gebrekkig we ook erin slagen dit ho 
ge beginsel in praktijk te brengen, dat het hier gaat om de diep 
ste grond van ons leven en samenleven, 
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15 december 1955. 
KERSTFEEST, 



VAN DD RED.ACTI~TAFZL 

DE NIEUWJAARSKB.ANT zal omstreeks 
30 en 31 december worden rondge 
bracht, waardoor de kopie uiterlijk 
25 december binnen moet zijn; te, be 
zorgen bij Administratiekantoor Smito 
NIEUWJAARSGROETEN à f 0,20 per re ..•. 
gel moeten ui ter lijk 26 décember zijn 
ingeleverd op hetzelfde adres, 
Vergeet het niet1 want deze vrien 
delijkheid wor d t door velen gewaar.:.: 
deerd, zo om de jaarwisseling. 
DE 'I1vv""EEDE JAARGJ-J?G wordt mot dit ... 
nuL'.liïler ook al weer af'go s Lo t.en , zo. 
dat straks het derde levsnsjaar van 
vt Berkeblaadje aanvangt. 
We komen ongeveer net weer rond, 

zodat »re toch we L optimistisch zijn 
wat betreft de levansvatbaarheid, 
waar eerst nog wel eens iets om te 
doon is geweest. Maer dat komt meer 
voor btj jonggeborenen. 
Voor het nieuwe jaar rekenen wij 

viees: op Uw aller medewerking en dan 
zal stellig de derde jaargang ook 
we er- rond komen, 
VRAAG EN AANBOD blijft ook voor 1956 
j 0,25 per regel, Succes verzekerde 

Rede 

bt. JORIS VERSLAfi.T HET DORFSG:J;BEUREN 
DE AKT'IEVE AFD.ï;!;LI:JG van de platte 
landsvrouwen heeft toch wel sen bij 
zondere aantrekkingskracht voor 
haar bijeenkomsten, Voor de laatste 
bijeenkomst was het de presidente, 
mej. licrsma, die de avond verzorg 
de met hot projectieapparaat, waar 
mee de door haar zolf opgenomen 
foto's uit Jocgeslavie worden ver 
toond. 

~en arm land met blijda en vrien 
d.o Lijk o meris on , een Land , waar i n wij 
ons bijna schamen voor de weelde on 
welvaart van eigen land! 

Op dezo avond nam juffrouw Vod. 
Berge afscheid als leidstor van het 
zangkoortje; haar betrskkaltjko ge 
zondheid noopte haar hiertoe. Een 
prachtig wintcrbouquet vergozoldo 
do aan haar adres uitgesprokon dank 
wo or-d.cn ! 
Vai-1 do Plattelandsvrou:wen naar de 
BLOEiv1BOLLEN: "Lt ' s o.nLy one s t cp:", 

- - 
Ook hier -,veer grote plannen voor :"' 
do grote show, die nog schoner moet§ 
worden dan de laatste maal! e 

Bij de brooier G. Schmidt zijn niot' 
minder dan 728 kisten en 69 potten 5 
opgezet; dezJ ztjn afkomstig van ~ 
170 inzenders. = 

Wij horinnoren o:ns nog levendig ::: 
de prachtige. en bonte k l eur-errcr-ach t E 
van do laatste tontoonstolling en § 
bij voor b aat kan 3t" Joris U roods S 
con bezoek aan de komende show . .;: 
aanbev e l en . Laet Uw bezoek voor f 
Bloembollencultuur oen stimulans :.· 

· zijn, het kan, neem het zal zeker - 
bijdrsgen om do bslangstclling voor ~ 
dit mooie vak te helpen verhogen. - 
EN Dili~ NOG IETS over de laatste 
ouderavond in de O.L. School. P 
Beschikbare plaetsruinte in de 
school zal bij de nog steeds stij- E 
gende animo van de zijde der ouders :. 
vast en zeker te klein worden. De ~ 
grote hal, waerin tegenwoordig de- ê 

d 1 ' ·:i . ,.., ze avon en p aat.sva.nnen , is maar : 
amper groot genoeg! Klaas Smit 
zwaaide weer de scepter, zoals hij ~ 
het alleen kan, J2m,.1er 1Has het, = 
dat het licht uitviel en de gasten § 
allen in het C:Lonker kwamen te zit- S 
' . ~ ~r- er Lukk i - 1 . c~ i:i- T' ~ 1:;en, mc1.cL 0e L,. g .Kon .e 1. ee_ - 
Brin..kerink het ,"3':vel verhelpen! .._ 

Meester Kuype r , rasechte Mokum- ::. 
mer als hij is, ~am ons mee op een 
watertochtje door Amsterdam en hij 
stak zijn liefde voor zijn stad niet : 
onder stoelen en banken! 

Er was veel belangstelling vor·' 
de vorderingen van de leerlingehn; 
meester Eecen dea~ prEttige mede- ê 
delingen over de schoolmelkvoorzie- E 
ning en talrijke facetten van de ~ 
O.L. school. ; 

:Gen goede avond met ve e I voldoe- ; 
ning 2an beide z~den. ~ 

< - 

'I101r SLOT' NOG de 0interklaasviering ~ 
op de kleuterschool en de grotere. ~ 
jeugd in de Ridder, Blijde gezich- g 
ten en een. tikkeltje angst: voor de g 
zak van zwar t e :fiet ! Goedkeuringen ~ 
en hier en daar een vermaning, maar ? 
in grote trekken was de Sint voor i 
dit jaar toch 1,7eer best tevreden: ~ 

Een cadeautje, wat snoep en een F. 
taaipop, en meester Bec8n had de : 
opdracht van de .3int we2r uitste- ::. 
kend vervult! ,Sinterklaas? maar § 
weer tot in 19561! - 

- - 

= 



-·· - -- .. --··-- ·-··· -··-····-------···-·--·---·-----------------·· 
~oor het inrichten, controleren en btj 
houden van Uw administratie; het ver- 

1· I ~d~i~0i~t;~efei;°k~ntoor smH 
~- L---·····--·--·----·-- .. ···--·.,-· .. ··-···-··-··-·····.,········-····-·····----···········--···----- .. ·-----····--··--····-··-··----······--·-- .. 1·-·-···· ---- .. -··--··-·-------··---·--·--·-·--···------·-···.,·-···················--·.,··· .. ··-··---····--··----------···----- 
} 1 ~ .. N. b v b I j . . UT· 1· II i I b~ _ieuw ouwen er ouw 1 ~g10 sigaren en n1 lem 
: ! Belangrtjke Besparingen 1 8telt de roker zeer tevree, 
~ ; Doo~ ~re~ie ~n .3u1?sid~e ,! Ook Imco aanstekers met vuursteen- 
- . rn Vr-ijb Lijvcnd Inlichtingen I t je s , verkrijgbaar bij 
- ! .l'e I , p Klok l g ! 26.3 B E H' K · H O U T I A, BAKKER-L.ANGEREIS, 
~ ! r-----··-------------·-------------·--- 
""" 1 · i = ;---··· .. ··--------------·--·-------~~----~~ t: ' i ' Alle soorten dr ukwer-k s j 

Visitekaartjes ' l 
programma's l 
circulaires 
jaarverslagen 
loten 
briefpapier met hoofd 
enz,9 enz, 

. Op· keurige wijze verzorgd door de 
~ 1 Drukkerij "West-Friesland19• z . 
] 1 K o Leeuw Mzn, , 
~ 1 Berkhout h,30 1 
- 1--··------·-·------- .. ·-·-- .. ··---·-···-····------·-···-----·---·-···---·-·--.---, 
:- l Geniet bii Uw kerstdiner i 
§ ! van een _~oeq_g_l3:s--;v~ 1 
~ ,. 1 
~ , In elke gewenste soort leverbaar.! 
- 1 1, È I J, BAR'I1EN f 
~ ,( .... x. _ Café _"De Ridder st_, Joris_'' 1 

~ ~ 1 

ê· X~M~ ~~ ~~l~~ 1 J", B.ARTEN 
~ 1·, k 'C • kb t bl · t I Café ''Pe Ridder St, Joris1' ~ e oop; iUl es e auwe win er- 1 
~ aardap·1~elen ~ 3 per ki'st L ------------------------------- ••• ,.) . 9 J ' -- - • ' ;----=----------------------------------::r 
i · J. Swagerman, Oosteind I KALENDER e ; ---- 
~- Te koop: Een zo goed als nieuwe • 18/12, Uitvoering 

handzaaimachine. Kv Le euw Iv:zn, 7 l-1.30,i 20/12; Olympia 
--------------------------------------1 22/12 P La t t e La ndevr-ouwanvr i endschaD ---------------------------------,------: ·- v v ' - ,....} \i1 .L . .J; 
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P R E ~ K B E U R T E N 
18/12 19 uur Ds. Doorn 
25/12 ÎO uur Ds, Doorn 

19 uur Kerstfeest met de 
z oridag schoo L, 

31/12, 19 uur Ds. Doorn 
Oudejaarsdienst 

1/1 geen dienst, 

Voor het verzorgen van Uw 
circulaires, reclamefolders 
en and.er stencilwerk 

Op ONZE schaat 
sen- voelt U 
zich beslist' 
beter op 
Uw gemak!! 
Komt U eens 
kijken naar 
onze nieuwe 
collectie, 

Originele 
Friese door 
lopers en 

vele soorten 
kinderschaatsen, 

prtjzen7 gemonteerd In alle maten en 
an ongemonteerd. 
Tel. 
253 D.LANGEREIS. 

Voor dranken7 likeure:J.1 advocaat7 

enz, is Uw adres~ 

De Ridder 

. - ---------------------------------- 
: "Pl at t e I and.svr-ou- 1en 
· Cp donderdag :-2 ··aeè. a.s. zullen v.rij 

ons jaarlijks kerstfees~ vieren . 
Met mede0re2.~ken van Ds , Doorn. Nemen' 
vve. a.l Lama , l ···reer een gezellig inge 
pakt cadeautje 2oe? Schrtjven we met 
een 3 jan. op ee Lalender? Dan zal 
voor ons sprc~;:en Dr . A. J. v. Leusden 
arts te Velsen. 



"Olymp i a" 
Qg_ze j~Q~Ji.il~~ç _ u~~Y.Q~?;'.ing. 

Zondag, H3 december en dinsdag 9 20 e 
decemb8r worden de jaeTlijkse uit- :::: 
vo eri ng en weer gehouden, De verde- ,, 
ling van de uitvoc:ringsdata maakte ;;;. 
het onmogc l ijk em1 latere datum to _ 
kiezen, hetgeen dit jaar wel nodig - 
was geweest. De n i euwe directeur 
had nauwo Lijks kennis gemaakt of de 
voorbereidingen van. de ui tvoerin- : 
gen moesten begim1-0n. Welke moge- f 
lijkheden er war-en kon niet onder- 
zocht wo r-deri , zode.t op korte ter- E 
mijn moest worden gewerkt. Een ge- § 
volg daarvan is dst we dit jaar pJ s S 
van ouds vrncr de jeugd bij de gr~ 
uitvoering hebben opgenomen, zodat E 
de middaguitvoering vsrvalt. Het j 
geheel zal weer een blij en aantrek- f 
kelijk programma z ijn , zodat wij U '5 
gaarne opwo.kkon de uitvoering te ~ 
bezoeken, Beide dagen aanvang 7.30 ;: 
uur precies. Plaatsbespreken voor ~ 
dinsdag· op zondag, 18 dec. van 11- § 
12 uur aan de zaal. S ---- - ----------------------------------- - 

~;~~~ jongens en meisjes. r 
Vriend heeft maar vrncr een mooie teke- : . a - ning van de k e.r-at.man gevondeï1, vin ren ~ 
jullie ook niet? DaöT· noe t Pieter Pluis ; 
maar weer voor wachten, Jullie moet on F- 

- k t - eens een opstel maken oven· d.ez o ers - :: 
man, over de koude om dBze ttjd en de § 
sneeuw dis dan valt, Er liggen eon paar " 
mooie prijzen voor jullio klaar, Opstu- ;; 

' ' r·7 ~ Ad r t c . t . ron voor .: QSC, aan ' m. Aan oor omi e ::. 

"" ~ - 

CoÖp, Boerenleenb2nk 
·- "Ber'kh cu t 211 

Zi tti'"ngsuren: 
; Alle werkdagen van 2-5 uur. 
• Vrjjdag boyendisn 's ochtends 
: van 9-12 uur en 's avonds 7-9 uur 
· "s Zaterdags van 10-12. 30 uur 
in Hotel Pijl 9 Veemarkt 7 Hoorn. 

Op zaterdag 9 31 december geen zit- 
ting "in __ Ho orp._._···-·---··-· _ _ -------------------- ... 

Sluit!n~ tijdens de jaarwisseling. 
In verbend met de werkzaamheden 

verbonden aan de afsluiting van het 
boekjaer 1955 zal de Bank9 zaterdag9 

31 december a v s . de gehele dag ge 
sloten zijn, terwtjl er die dag ook 
geen zitting in Hoorn wordt gehou 
den, 
Belastingen. 

Per 31 december dient weer een 
groot aantal belastingen te worden 
voldaan. Ho ewe I de betaling normaal 
op 31 cJecember zal plaats v i.ndcn , 
zullen de verschillende bedragen 
reeds vanaf 27 december op de dsg 
afschriften worden verwerkt om de 
nodige werkverdeling mogeltjk te ma- 
ken. 
1g55 

Het jaar 1955 is in vele opzich 
ten een belangrljk jaar voor de Bank 
geweest, Uiterlijk kwamen kantoor en 

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

l;;. - •.... ; 
woning in een geheel veranderde ; 
staat en ten opzichte van de ont- ~ 
wi kke l Lng van de Bank kan weer van ; 
een belangrijke groei ge spr oken wor- = 
den, - !: 
1. Door een regelmatige uitbreiding~ 

van het aarrt a.l spaarders, over- ~ 
name van de Spaarbank Borkhout en = 
de normale aanwas 9 steeg het spaar- ~ 
tegoed voor het eerst boven de Ê 
j 2.000.0009--, s 
2. Het aantal :i::ekeninghouders steeg; 

van 170 tot 220. € 
3, De geldelijke omzet steeg met e 

ruim 1; miljoen gulden? terwijl :1S 
4, het aantal posten van 19.000 tot~ 

24.000 steeg, ~ 
Het betreffen nog slechts voorlopi- ~ 
ge cijfers 9 die re<:;ds duidelijk maken ~ 
dat 1955 in alle opzichten voor ' i 
Bank een belangrijk jaar is geweÉf'St, : ..• ~ - . -- - = - 


