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Oudejaarsavondgcdac~tsn.
Onlangs was er in ons dr.r-p ee::.'l l,3ziI::g te b e Iu.i.e't er-en ,
welke op zich zelf zeer interessant
was. Maar het interessantste van-dat
interessante
w2s een ver~andoling
over het begrip
"t.iid"
lJ e
Wat kan daaraan nu we.I vastzitten?
j.:,o vraagt
U wellicht
in Uw argeloosheid.
Tijd is tijd. 60 Seconden in een mi-nuut,
60 minuten in een uur9 enzovoort7 enzovoort.
Op 31 december te 24 uur is het nog 1955 en na de
laatste
klokslag
is het 1956. Het is allemaal
doodeenvoudig.
Dat dacht U mae.r. Wanneer straks
een vliegtuig
met 1000 km,
snelheid
per uur U meeneemt van Schiphol
naar New York stapt
U in New York even laat uit als U op bchiphol
instapte.
Tljd is
namelijk betrekkelijk.
,
Men kan het ook van eon totaal
andere kant benaderen=
ik heb namelijk eens ergens gel ozen hoe .i.cmand een ander ifdui.'..
de Lijk" ma.akte wat nu· eigenlijk
eeuwigheid
is 9 en dan nog maarbij benadering.
Hij stelde
het z o : er is een hogÓ' granietrots
ecrimaaL
9
in. de honderd jaar komt een vogel zijn snavel slijpen aan do
rots,
Als de hele rots daarmee versleten
zal ztjn; dan eerst
zal eon minuut van do eeuwigheid
verstrokon
zijn.
Wellicht
is hot beeld wat te eenvoudig9 maar het la.at
U misschion
toch wat du i z e Len , en daarom is het mjj bcgonncn ,
Wa.nneer ik over dozo dingen probeer
to donken , krijg ik hot gevool 9 dat eon mior wel moot hebben wanneer hij langs oen wolkenkrabbor
omhoog klimt.
Maar nog belangrijker
vind ik d i t s ovcr-ct appond van hot
eno jaar in het andere word ik gemaand tot boschoidonhoid.
Ik
ben slechts
een mens met een betrokkolijk
tijdsbogrip
i
met 0011
oneindigheid
voor mij en met con oneindigheid
achter
mo ,
Indien ioder zich meer van deze ontnuchterende
werkoltjkhoid bewust bleof9 hoeveel
makkoltjkor zou het ztjn met elkander to levon on te werkon dan nu soms mogol.ijk blijkt o

VAN DE REDACTIETAFEL
---

--

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

IVIIDDBNSTANDERS-advert oerders 9 U
zoudt ons oen gonoegon doon9 door
zelf Uw advertontio-contract vest
to stellen voor 1956 en hot bedrag
hiervoor te gireren op rekening van
do CoÖp, Boeronleonbank "Berkhout 211
gironoo 679680
'I'ar-Lcv on s.

Losse advertenties
f 0108 pom,
Advo op contract
f 0907 pomo
ido
150 ma of moer j Ü9Ü6 Pomo
ido 2500 mo Pojaar f 0105 Po ma.
BIJDRAGEN 1956 van de verenigingen
on instellingen zouden wij ook gaarne via de bank zion afgorekenda
Penningmeesters ( essen) 9 mogon wij
ook voor hot niouwo jaar wocr op Uw
medewerking rekenen? Hot spaart ons
veel tijd on mooito,
Bij voorbaat .onze dank!
p_=~ DERDE jaargang is mot hot verschijnen van dit nummgr gestart en
wij hopen mot ovonvool succes dozo
jaargang vol to mak on als de eerste
twoo jaargangon,Do Berkhoutor dorps-'
krant hooft zich oon vaste plaats
verworven door 13 maal per jaar in
oen oplago van bijna 600 stuks gomiddold zes bladzijden to brengen
met advortentios9 dorpsgobouren on
algemene stukjos9 kinderrubriok en
voronigingsnieuwso 1t Berkoblaadjc
kan or zijn9 ook in vorgoltjking mot
verschillende andere dorpskrantjcs.
Wij hopen ook voor 1956 weer op al
onze donateurs on abonn61s? mogen
wij al vast op U rekenen?
KOPIE EN ADVERTEN1I IES voc1r het volg(mdo nummor moeten uitc~lijk 26 januari zijn ingolovcrd bij Administratiekantoor Smit9 Aol4lb.
1

St "JORIS VERSLAAT HEtC DORPSGEBEUREN
VvIJ B3GINNEN ovon bij het wat o r-sch ap
"Do Wostorkoggc;Î on kunnen alle lof
hobbon voor de horen bestuurders
hiervan, Als b.Lrik van hun doortastendheid on hun°hold9rc kijk? ztjn zij
ovorgogaan tot do aanschaffing van
con nieuwe baggcrmachino9 wolke op
een motorboot gelmontoord wordt; do
Fao Potvoer to Avenhorn zal zich
met dozo boiighoid belasten, Hot

geheel draagt het karakter van oen
dragline en hicrmodo kunnen grote
hoeveelheden bagger op hot land
worden gebracht. Voor betrekkelijk
lago koston kunnen de tuinders
hiervan profiteren en als tweede
punt van belang noemen we nog hot
boter bevaarbaar worden van do slotono
A.Al"\J ALLE werkgevers 9 die vaste arbeidors in dionst hebben, zowel als
aan de wcr-knomcr-s go-eft St. Joris
do raad, zeer voorzichtig om te
springen mot hot opzeggen van do
jaarlijkse ar-bo i d sovor-eenkomat on , In
verband met de grote schaarste aan
woonruimte is hot niet mogelijk dat
van gemecmt01iïogo nieuwe woonruimte
kan worden vorstrckt Gevolg hi.e.c.van is g voo 1 narigheid voor beidE.,..__,,
par-t ijcn , omdat oplossen van do problomon con onmogol~ko taak is.
Het is zelfs i-11ogoltjk, dat woonruimte wordf gc•Noigcrd aan arbeidors die
van
bui ton de gmnoonto
ko•
1
meno Men is dus gmmarschuwd
MET EEN sprongotjo gaan wo van de
woningen over naar de vereniging
voor bedrijfsvoorlichting,
Do leden van deze nuttige vorcniging lioton zich voorlichten ov e r
de kostprtjsbcrakening van de melko
StreeksgevJijze worden door middel
van controlebedrijven rapporten samengesteld en al deze rapporten
tezamen vormen de b as i s voor het
vaststellen v ar, de melkprijs
Het is een zeer ingewikkelde ZE :
".
.
"--"
en er zi. tt en vo 1 gens o~.
Joris
nogal wat haken en ogen aan.
Vroeger was melk eenvoudig melk,
tegenwoordig ltjkt het meer op een
zeer moeilijke kruiswoordpuzzle.
Van deze avond viel voor de boeren wel het een en ander te leren,
VAN DE BOEREN riaa;' ë_e Lui.nder-s : ook
deze heren wi Ll.en goed worden voorgelicht en ditmaal over het Landbouwschap en z.ijr; heffingen
Dit geval we~f door de Heer Joh.
Langereis van U::..·sem uit de doeken
gedaan en deze voorman weet er wel
het een en anc.er v an .
Talrtjke vakbslangen vormden ook
hier het onderwerp voor de besprek.irigen. In d i ; ve:::band de l.en. wij u
nog even mod e , d.a; de Heer Po--Groot
e
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PREEKBEURTEN
Tzn gekozen is als hoofdbestuurslid van de Holl. Mij. van Landbouw,
1 jan.
geen dienst
afd. Tuinbouw en wel als vertegen8
jan,
19
uur
ds. Doorn
woordiger van de kring "De Streek11• 15 jan.
11 uur
~ ds. Barnouw
19 uur
ds. Doorn
OLYivIPIAheeft zich met haar nieuwe 22 jan.
10 uur
29 jan.
ds. Doorn
leider9 de Heer Wolters9 aan de
Berkhouters gepresenteerd in een
KALENDER
paar druk bezochte uitvoeringen .
3/1
Plattelandsvr-.C+
Heren) De Ridder
Net als alttjd~ goed verzorgd, nu
6/1
Vergadering
N.F.O.
De Ridder
met nieuwe en moderne oefenstof,
7/1
Biljartwedstrijd
die het goed deed.
Berkhout-De Goorne De Ridder
Wat is er veel veranderd vanaf de
8/l)Jeugdtoneel
D R·ad
ttjd, toen St. Joris· onder leiding
10/1
ifDe Ccng"
e
l - er
van Corn, Bakker turnde! Maar_ ook
15/1 JeugdtoneelnK.n.Kr" Vriendschap
in die lang voorbtje jaren was men
17 /1 L.v , À. 0. Zaalforur11
De Ridder
reeds overtuigd dat alleen in een
18/1
Middenstandsvergadering
Ridder
gezond lichaam een gezonde geest
24/1
Nut
en
Lv.À.0.
De
Ridder
kan wonen! Olympia zal het wel weer
31/1 Staatspensionnering
De Ridder
klaren
met haar nieuwe __leider
.
---·----·,....,,
,

_

VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
----------------------------------"Pl atrt e Landavr-ouwen"

Om te beginnen wensen wij al onze
leden een gelukkig 1956 en daarnaast de zieken een spoedig herstel
toe.
Het is nog ~aar ruim een week geleden toen we ons Kerstfeest met
:: ~eer dan 100 leden hebben gevierd
en nu gaan onze gedachten al weer
:: uit naar de volgende avond op dinsdag, 3 januari, waar ook de Heren,
zoals ieder jaar, welkom zijn, Voor
~~
ons zal dan spreken dr. J.L J. van
Leusen, arts te Velsen, bekend om
zijn radiopraatjes "Tijdelijk ui tgeschakeld11. Ook heeft dr. v. Leusen
=
ns meegewerkt aan een Zaalforum
Berkhout. Zijn onderwerp zal op
= 3 januari zijn rtEen eigen vvereld van
geluk". Net zoals vorig jaar zullen
: we weer een verloting houden. Is er
~ iemand onder U, die een prtjsje beschikbaar wil stellen, dit is natuurlijk van harte welkom.
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Na de geslaagde uitvoering beginnen de lessen weer op woensdag, 4
~a_nuari
2 uur
Kleuters
Kleine meisjes
3 uur
4 uur
Kleine jongens
4.45 uur Grote meisjes
6.15 uur Grote jongens
7.15 uur Dames senioren
8.15 uur Dames
9.15 uur Hor on

Nu we hebben gezien7 hoe de Heer
Wolters de lessen verzorgd en de
wijze waarop hij dit do at , zal er zeker weer belangstelling zijn om naar
"gym" te gaan.
·
Allen dus weer present op 4 januari.
;'O.L.3. Berkhout"
Jubileum .Tuf'f'r-ouw Wiersma.
1 januari zal het 25 jaar geleden
zijn, dat juffrouw Wiorsma als onderwijzeres aan do O. L. School werd verbonden.
Hoewel Juf ·zelf deze dag ongemerkt
voorbij zou willen laten gaan, heeft
de Oudercommissie gemeend, deze wens
ni t te eerbiedigen door toch dit
heugltjk feit te gaan vieren.
Zij stelt daarom belangstellenden
in de gelegenheid om op woensdag, 4
januari 's avonds tussen 8 en 10
uur onze jubilerende Juf te komen
feliciteren in de hal der O.L.school.
av.V.Berkhout"
Het is de laatste wedstrijden met
het eerste eigenlijk verrassend goed
gegaan. Gewonnen van Flevo 1 Sijbekarspel en Valken en geltjk tegen
St. Victor, welke uitslag (hoe snel
slaat de stemming om) ons eigenlijk
al weer tegen viel. En dan te bedenken dat we het één keer :Zonder Kees
Klink, twee keer zonder Jelte van
der Ploeg en drie keer zonder Jan
Blokker moesten stollen, waarvoor
ni~t alttjd de beste invallers werden gevonden.

ilc'Lï tweede speelt zeer VJissel valLi g , Het toeval wilde dat net twee
keer tegen een der zwaksten gespeeld
moest worden toen het eerste vrij
was, waardoor het tweede in zijn
sterkste opstelling kon uitkomen.
Twee monsteroverwinningen waren
hiervan het gevolg. Nog één keer
werd gewonnen, de rest verloren~
maar de stemming lijdt hieronder
niet.
De adspiranten vallen wat tegen9
het elftal is nog rtjkeltjk jong, maar
we hadden toch meer verwacht. Ook
het opstellen van Gerrit Dolstra in
het doel, waardoor Ab Kuiper de _
voorhoede meer stuwkracht kon geven9
had niet het gewenste resultaat.
Slechts twee spelers moeten het volgend jaar het veld ruimen, de andere negen worden een j0artje ouder
en dat ac hee I t 9 terwijl er veelbelovende krachten bij de welpen zijn.
Ja7 die welpen, dat is ons glorieteam van het ogenblik. Slechts één
wedstrijd werd verloren (tegen Hollandia a), maar voor de rest werden
alle tegenstanders aan de zegekar
gebonden. Soms ziet meri doelpunten
en staaltjes voetbal, die we wel
elke week in het eerste zouden willen zien. Nu moeten de jongens het
hoofd niet te hoog gaan dragen want
de weg is nog lang, maar we willen
niet onder stoelen of banken steken
dat we nog veel verwachten van aanvoerder Jan Beuling en zijn vrienden.
En tot slot nog een bericht uit de
bestuursvergadering. Daar aan elk
systeem bezwaren blijken te kleven,
is besloten bt het verdelen van de
kaarton voor interlandwedstrijden
telkens opnieuw te loten. Zowel leden als donateurs kunnen zich met
gelijke kansen opgeven. Het is nu
mogelijk dat iemand 3 x achtereen een
kaartj o krijgt, terwijl een ander
misschien 16 jaar niets krijgt, maar
dat is dan het bezwaar 7 dat aan dit
( e·envo"U.digste)
ay s t eem" kleeft,
We hopon dat de berichten over het
eerste en de welpen gunstig blijven
luiden en dat die over het tweede
en do adspiranten even gunstig zullen worden.
"Brandweer11
Op zaterdag, 7 januari aas, zal er
weer oefening wo r-ó.en gehouden, 1 s
middags half drie bij het spui thuis.
1'

CoÖp, Boerenleenbank
;'Berkhout 2;;
Het jaar 1955 ls~~veer ten einde
en de werkzaamheden aan de rentebtjschr~ving kondigen zich reeds aan.
De rekeninghouders ontvangen de eerste vrnek van januari een slotdagafschrift over 1955, waar-op rente
en kosten zijn verrekend. Er is weer
een extra exemplaar van dit slotdagafschrift bijgevoegd, wat voor
aècoord getekend dient te worden
teruggezondcno Enveloppen voor dit
doel ztjn bijgesloten, welke ongefrankeerd kunnen worden verzonden,
Voor de spaarders vindt de rentebtjschrtjving plaats in de eerste
week van februari, waarvoor nog een
nadere oproep volgto Do schoolspaarders ontvangen in de school vveer "
een overzicht van de stortingen ih-'hot 4e kwartaal i waarbij dan tevens
een opgaaf is gevoegd van de bijgeschreven rente, Deze kaarten zijn
ook in tvveevoud 1 waarbij het tweede
exemplaar door ouder of verzorger
getekend dient te vïorden, Ui treiking geschiedt in gesloten enveloppen , terwijl het getekende afschrift
ook via de school weer dient te
wor-de.n teruggezonden. U kunt desgewenst de kaart in een enveloppe
sluiten met de naam van de kinderen
erop.
Tevens maken wij U er op attent 7 dat
het 4e kwartaal 14 zaterdagen telt,
zodat ook 14 premiezegels .dienen
geplakt te worden.
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"Ned. Herv, Dameskrans ;i
Wij hebben onze Korstbijeenl-rnmst gohouden O) woan s d ag s 21 december.
Hot gezellige lokaaltje was aardig
versierd en in korststeffilûing gebrach~. Na het welkomstwoord van de ::
...;__
voorzitster werd tezamen gezongen,
waarna een kopje thee gebruikt wer d ~
me t koo.c en appel taart. Het ui trei- ~
ken de:' meegebrachte pakjes 7 het·=
geen O) originele wijze geschiedde7
s
brach~ veel vroltjkheid toweeg.
:,:;
Toon fe kaarsjes ontstokBn waren
werd rrct veel aandacht geluisterd
naar e~ige gedichten en een ksrstverhaa:, voorgedragen door Mevr.
Doorn, r:i:2-'.; slot b edankt.e Mevr.Beemsterboe_-:.' iet bestuur voor de keurige ver~0~ging, waarna dG voorzitster dci bteenkomst sloot en tot de
\ o l ge.:1ê.e keer op 11 januari 19 56
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. dat
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onze lezers

~ en zich

verheugen
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- voorspoed

met tevredenheid
op het

en geluk

"nieuwe"

afscheid
jaar.

kunnen

nemen van het

Dat 1956 allen

mag brengen is de wens van
Redacteur
en Redactie-commissie

.:

zoveel

wij 9

noude11

mogelijk

Dorpskrant,

'. ------. -----------·-. ·----. ···-·-···----. -------------··-------------·-····-··r··---···--------·--·-----------------------------

e:

Bestuur
en leden van de Arb,. Toneel-.1 Dat 1956 voor ons allen
een gelukvereniging
''Door het Volk-Voor het
kig jaar zal zijn.
Volk:1 wensen allen
een voorspoedig
A. Bakker- Le.ngersis.
:i
1956
,----·-·
----·--::;:. ·····-···--------------·-···----·-------·-·-···--··-·······------'
J. Beuling 1
]J. 8chmidt1
A. Beuling-Aay
·
c:;
· M. Schmidt-Brinkerink
wensen alle Bor-khout sr-s
; w 'sen allen een gelukkig
1956 toe,
een voorspoedig
1956.
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H. Roos en echtgenote
'!
Bakkerij Nierop
·
~ wensen cl~ent~le
~en gelukkig
en
we1:3-st haar geachte
clientèle
•
1
ë voorspoedig
N~eu~vJaar:_ en hopen door I vrienden
en bekenden een gelukkig
~ ::~r~~:d~e b:z~~ning
Uw gunst weer
~--------------!2.2.6·-----------------·-·
~ -. ---·--------··. ··--··· . ·-·---------·-·· . ·····-·-----------·---. --···-·-··l Ge 1 ukki g J:T i eu w j aar
:·
J v. d V egt
D
Lang ere is
::
en echtgenote
en echtgenote
~ wensen allen
een gelukkig
1956.
!
Smederij Bobeldijk.
e

e

e

-.~ Vhj wensen clientèle,
vrienden
en bei· Bestuur
en leiding
van "O'Lymp i a"
~ kenden een gelukkig
1956,
wenst allen
een voorspo2dig
1956,
J Alt ena
--------·- · -···-·-··-- . -·-·-·-·----·-··-·-·-··-·
$
en echtgenote.
J.D. Smit1
~ ---------··--------------:_________
N. Smit --Ploeger
Ë
Schuitemaker7
wensen allen
een gelukkig
Nieuwjaar
~
G. Schui temaker-Langereis
·-·-············-···--·-·-··---------·····-·······-·--------········-·---··--·-··--·-w sen clientèle
familie
en kennisN. Graftdijk?
1
E s'èfi een gelukkig
19560
Z.K. Gr af t dijk=Lakeman
c

P.

=
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·
t' e 1.e9
e- -~l onze c 1 ien
:

§
E

;:;:;<
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· . d en en
~ k en-· I
Gelukkig Nieuwjaar
vrien
nissen
een gelukkig
en voorspoedig
1
D. van Hilteni
Nieuwj aar toegewenst,
T.J. van Hilten-v.d.
Veer
F. Peetoom9
en kenWGnsen clientèle1 vrienden
J. PeGtoom-Mulder
een gelukkig
1956.
nissen
-- --·--·----···----·-·-·-------------------··
J e Barten
r-·----··-·······-··-;--:···i:rst-en~-------------------·-·-·
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B. Schuts-Brouwer.

:

Schuts

s
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H . K:\arsi:;en· - L · · nk
ensi '"
_
Textielbedrijf
Berkhout-De
Goorn.
Aan u allen
een zalig Nieuwjaar.
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G,3.lukkig Ni.euw.j aar .
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G.N.
.
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wens on c Li crrt I.e 9 f ami Li e en kennissen
een gelukkig
n i cuwj aar toe.

l

_

ê

. . ..:----------······•·<•-••<••··-··---------·-----·--·---------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,.....
1 · · -· ······-····

---i ~=

·--······-·--·····- ···--······· ..,.. ,. - ·-·· ····-····--·-· ·-··-··--··--·-··--··-··--·-··T··--·-----·-· . ·-. ·-·-·--··--·-···--·-··---··-·--· · . . . -- ··---·- . ··--·--·
---V\D
roou·-,IJl .
.
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! .. In sigaren
. - J -presenGeren1 ;_N IEU
1
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1
Aida
Duc Ge.or ge
!~
1
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VJ:'.,RBOUVV
Uiltje
Elisabeth
Bas
iE
1
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DIVERSE REPARATIES
, A9io
_?raa~ :.~§bert
1 ~
I TeL
l Ritmeester
WashingGon
I
252
Jan Beuling
I Karel I
Panter
l~
------·-·---- . ------·------------··----i V 81 as que s
Senator
1 ~
I Hofnar
Martinez
~
. J. .SCI-flJTS .
. ~ERKHOUT
Il
Voor de Hez en : de zware Imco aan- i ~
SchildersbedriJf
,
steker j 2, 10
-o! Voor de Dames~ Imco-junior f 1975 !=
~oGrt. alle sc~ild~r~e~_ken_~it.
1 Verder
alle gangbare mo rk sn
'~
Kl ass Lok e en mod ez-ne 'r18rkvv1J~e, 1
SIGARETTEN!!
s
Bohangen
Decoratie·
1 Sigarettenpijpjes
f 19 -- en f l s 25 ° i ~
_
Beloofd aanbev~eLmd9
1 31 december tot g uur geopend!!?!
J Schuts
Beleefd
aanb evc Iond,
le
1---------------------------------,
P. SC:IDITEMAKER
r
'i----··--·-- . ····---·-. -··--·-·--····-···--. -------. ·----·-···-----·---·--·---~-j!1 ,:..•...i
1 Bi_j Niouwbouw en Verbouw
Belangrijke
Besparingen
Il
Alle Verzekeringen
! :
Door Premie on Subsidie
KLAAS SMIT
l ~
.
Vrijblijvend Inlichtingen
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no. 2
Politieke nivellering

We VGrhuizen maar even naar Engoland, omdat de zaak daar
hot oonvoudigste ligt. Honderdvijftig jaar gelodon kendo men in
~I:ngoland twee par t ijen , de Whigs on do Tori es 9 do oer-at en vooruitstrovender dan de laatsten. Blj de opkomst van hot liboralisme in
do eerste helft van do 19e eeuw verbonden zich lcdon dor beide partljen broedorltjk in de conservatieve parttj teneinde de toon rovolutionnairon te bokampon9 overigens9 zoals ovoral eldors, mot matig
succes.
De geschiedenis he-rhaalde z i.ch , De volgende decennia brachten het socialisme.9 waartegen conservatieven en liberalen vastbesloten ten strtjde trokken. Deze strtjd duurt nog stoods voort9 zowel. in Engeland als e Lder s, zij het daar o:p oen ondua.do Lijko manier.
Maar er is inmiddels al weer een nieuwe strijd ontbrand, nl.
dio tegen het ·communisme. Het wordt nu tijd Engeland de rug too to
koron:1 om.dat hot communisme daar nog goen voet aan do grond hooft
gokrogen, maar hior on daar op hot continent is do strijd zeor levendig.
Nu wc o t ik wel 9 dat eon vorgolijking tussen hot communisme
onorztjds en liboralismo en socialisme anderztjds niet opgaat9 al is
hot alleen al omdat het communisme in zijn verschillondo binnenlandse govochton minston8 do morele steun goniot van con grote mogondhoid, iots waar noch socialisme, noch liberalisme o:p konden
rokcnon9 althans niot in hun beginstadia. Maar oen feit is9 dat,
not als vroogor ton opzichte van hot liboralismo on socialisme9
alle parttjon9 hoc vorschillond ook9 zonodig óón lljn trokkon tegonovcr hot communisme.
.
En zo good als do poli tïokc Lijnen van Whigs on 'l'orios, van
consorvaticvon on liboralcn vcr-v.Loo Lden , zo gauw or een govaarlijko
togonstander opdook 9 zo komen ook do togonwoordigo partij on 9 b.v.
.i.n Ncdoz-Land , dichter bij elkaar to staan. Vorgolijkt U eens do afstand Droos-Zijlstra mot Troolstrs-Kuypcr ! Ui toraard gaat do vervloeiing in hoofdzaak (let wol:· in hoofdzaak, dus niot gohool) ton
ko s t o van de minst voorui tstrevondo partijen.
·

Ik zio nu dus con duidelijke ni vollering in do ploi ti.ok optreden, dio zich het duidoltjkst manifostoort op hot gobiod van buitenlandse zakon. Dit is wol verklaarbaar omdat (vergelijk alinea vior)
het grootste gevaar voorlopig(?) mcor van buitenaf komt dan van
binnenuit.
Tot zover lijkt de zaak mij duidelijk. Ik zou alloon wel eons
willen weten togon wio of wat wij straks samen mot de corn...muniston
zullen optrokken ..•...

---------

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

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

ADVERTENTIE-CONTRACTEN. Wtj hopon,
dat U h2t bedrag voor 1956 wocr op
onzo rekening Bt do Boorcnloonbank
zult gireren, dit bespaart ons voel,
moeite en het is de eenvoudigste
weg.
BIJDRAGEN 1956 van de verenigingen
en instellingen zien wij gaarne ook
op dezelfde wijze geregeld. In de
loop van deze maand zal aan de penningmeesters een circulaire worden
gezonden, welke U eventueel als ingekomen stuk ter behandeling_kunt
nemen.
KOPIE EN ADVERTENTIES voor het volgende nummer moeten uiterltjk 25
februari zijn ingeleverd bij Administratiekantoor Smit1 A.14lb,Berkhout,
Red.
St. JORIS VERSLANI' HIGT DORPSGEBEUR3N
NA VELl JAREN t.r cuwc dienst en
plichtbetrachting heeft de Heer S,
Brinkerink op 1 jan. j.l. ztjn functie aan de P.E.N. beeindigd,
3iebe was de man van hot elek~
trisch, eerst aan de gemeente, later
aan de provincie. Storingen opheffen btj nacht en onttj~ meter opnemen
en geld incasseren, hij heeft het
altijd met de grootste nauwgezetheid
gedaan!
Wij wensen bij d.ez c de scheidende
functioILnaris nog ve~o jaren van
welvordiendo rust tooo
WIJ J\TEMEN EEN ovcrstapj c, naar do
mannenavond van do Plattelandsvrouwen, waar Dro vàn Lousen9 de bekende radiospreker, oen booionde lezing hield en aan zijn gehoor de wog
weos na&r het goluko
Een stampvolle Ridder luisterde
met grote aandacht en na afloop

dankte mcj, Wiorsma de spreker uit
naam van alleno
Een verloting bracht hot respektabole bedrag op van j 170,-- en
het bestuur was ook hiermede in
een gelukkige weroldo
NîJ GA.AN WE EVEN naar :, jufa Wiersma,
dio op 5 januari de avond van haar
leven medomaakto. Zij was op die datum 25 je.ar aan do O.Lo School ver~-.._
bonden on do oudercommissie had ~
talrijke ouders on oud-leerlingen
opgoroopon om van deze dag oen
feest te maken.
Spontaan is aan deze oproep voldaan en do talrijke vriendelijke
woorden, vergezeld van de bijbehorcndo cadoaux, spraken alle wol
een zoor duidelijke toon.
Hot uooisto cadeau was wel een
prachtig schrijfbureau, aangobodon
door de oudercommissie namens do
Berkhouter bovolking.
Eon grote hooveulhoid bloemstukken sierde do tafel waaraan de
jubilaresse gezeten waso De hal
van do school was voor dezo avond
bijna te klein, zó groot was do bolangstolling. Dozo avond zal zokor·
tot do hoogttjdagon van haar levon
behoren.
BENT U AL oons btj do bollonkwokor
G. Schmidt gaan kijken? Daar staan
al woor ~alrijko tulpen in bloei on
kunt U L~2dodingen aan eon soortenwodstrijd. Voorlopig zal olko zatordag con dorgolijka wedstrijd worden g,)houdon met con taart als inzet.
·
ITü NOG EVEN naar het zaalforum in
de Ridd.or op 18 januari, Een interessante avond mot oen prima beantwoorc.ing dor vragen door oon
t.cr-z ako kundig f'or-um , bestaande uit
burgomocster Thomassen on zijn
vrouw, Woqicso on do Hoer Karsen,
terwijl Ds o Doorn op voortroff olijke
wijze fungoorc1o als voorzi ttor.
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De eers·i;e klap is een daa.lder waard, maar de tweede ...
?
Hoeveel die waard is z u I t U ontdekken
als ook U dit jaar meedoet met·
het aanstaande
CARNAVAL,
Wij, "koude" noordelingen
kunnen geen carnaval
vieren 9 zegt men
in het zu i den , Maar als zij vorig jaar in Berkhout geweest war-en , hadden zij kunnen ont dekkeri , dat het Berkhouter
Carnaval het succes van
het jaar was .
En daarom hebben de gecombineerde
verenigingen
de koppen bij
elkaar
gestoken
en een programma in elkander
gedraaid
om van te ,i1ater~anden.
Jammer, dat het nog enkele weken duurt,
voor het zover is .
Maar wat in een goed vat zit" verzuurd
niet!
Dus maak Uw
p l annen , wij zorgen voor de kna.l e f'f'ec t en ,
G

••••
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VOOR DE KINDEREN! !
De prijs van de vorige keer is gewonnen door Elly Helder.
Op school
zal je hem ontvangen,
Elly.
En hier komt dan weer het vervolg
van d.e vreemde geschiedenis
van

12/2

10
10

19/2
26/2

19
10

5/2

uur
uur
Dopen.
uur
uur

Ds. Doorn
Ds. Doorn
Ds. Doorn
Dso Doorn

._---------------------------------=
Pieter
Pluis
Maar drie hoog woonde toch die tandarts
met die boormachien ..•
Nou9 jongens"
wat er toen gebeurde had je moeten zien,
Want Pieter
Pluis
die tuimelde
net boven op de stoel~
De ta.ndarts
die z e i e î!Kri:{-krek-kreJ,::11 en toen alleen
riog s ;'Spoel 11 o
1'Help
En Piet riep;
want ik verlies
9
IJ;en kies! 11
·
De tandarts
zei~1·Zeg ben je ma.l, je moet hier niet
zo schreeuwen;
Het huis is daar niet
op gebrn. .iwd , het ding staat
er al eeuwen,"
Maar ja9 het was alweer te laat1 daar barstte
al een muur
En Pieter
Pluis7 die zakte alweer naar de derde buur;
En die was dadeltjk in do weer:
"Kni.ppe n , meneer?"

c:::

•..

1:

..:

-

•...

=...

En ja9 het ging van knip-knip-knap
en daar ging Pieters
haar"
Maar och, dat beetje
Pluizenhaar9 dat was alweer te zwaar9
En weer begon die Pieter
Pluis verbazend
snel te dalen;
Htj kon niet
eens de kapper meer z'n tachtig
cent betalen,
Hij zakte weer i hij zakte weer
Naar Huib9 de beer,

ê

-•..!'""

~
1-.

(wordt

vervolgd)
Vriend .

---
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VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
---------------------------------------"Ho t Wi tto Kru i s"
---VrtjdagÎ 13 januari j.lo werd in
eon dor lokalen der O.L.S. do laatste lesavond gegoven van een moedercursus, Do cursus, geo.rganiseerd
door hot Witte Kruis, word gegeven
door Zr. v.d. Vuurst, Doccnto-Distriktvorploegster in dienst van do
13tichting y;oor Ivloedorschapszorg on
Kindorhygiene in Noordholland.
Ruim dertig dames bebbon or aan
deelgenomen. Deze laatste lesavond?
waar naast do dames-cursisten ook
enige echtgenoten van daze aanwezig
waren en enige bestuursleden van Hot
Wi ttc Kruis, wcr d besloten mot con
film over de opvoeding van klëutors.
Mevr. Bakker bedankte namens do
cursïston do docente voor de prettige manior van losgovon on overhandigde eon book" De Voorzitter van
Hot Witte Kruis, do Hoor D.J. Eocon9
uitte zijn voldoening dat con zo
groot aantal dames do cursus van begin tot eind hebben gevolgd. In zijn
d ankwoor-d aan de docente betrok hij
ook Zr. de Boor, die do voorbereiding van do cursus verzorgde on ook
alle lesavonden belangeloos assisteerde. Als blijk van waardering
word door Het Witte Kruis aan beide
zusters oen boekenbon aangobodon.
.t'_Holl. I\i[ij. van Landbouw"
Afd. Tuibouw - Berkhout.
Wij willen onze loden nog oven attent maken op do aanstaande Wostfrieso 'I'u i nbouwdag 1956 9 welke wordt
gehouden op dinsdag7 7 februari a.s.
in do Parkzaal to Hoorn9 aanvang
10,00 uur,
Op dozo dag zullen sprckon:
Dr Ir , C, Ri ct.s oma , Rijkstuinbouwconsulent to Hoorn over 'Do tuinbouw
ven Europa" on 's middags Dr.Iro F"P.
Mesu to Bilthoven over het DGltaplan
in zijn volle betokeniso
Laat iodor zoveel mogelijk deze btjoonkomst bozookon, In de eerste
helft van februari zal onze jaarvorgadoring worden gehouden waar tevens
do voorstellen voor do Frov. on
Landb. vorgadoring worden bcsprokono
Daze voorstellen staan in ons orgaan
van 1 febr. 9 als U hiervan thuis
nota noemt9 dan bespoedigt dit deze
vergadering, waar wo allo loden verwachten"
v

1

Prof.Dr, Garmt Stuivel~pg komt.
Door d2 samenwerking tussen do
E
Bond van Flattelandsvrouwon9 Inst. E
van Arboidorsontwikkoling en Het
::
Nut is voor do maand maart óón go-~
zamenltjke avond georganiseerd.
Hiervoor is het gelukt oen pro- _
minento figuur aan te trckken9 be-~
kond van vele ui tzondingen9 nl.
~
Prof.Dr. Garmt Stuiveling~ mot het=
onderwerp~
~
Leven 2n werk van Multatuli
,.,,,
(Eduard Douwos Dokker):
Deze avond wordt gehouden op
~
vrijdag, 2 maart a.s. in de Ridder E
iSt. Joris.
·
·
.:
Hiormodo is oen gelukkige keuze :=
godaan1 wan t 2 maar t is do gebaarte datum van Multatuli en 1856 ig, ,, Ë
hot jaar van Lcbok , z cdct dit
.,.._,/ :
voorjaar meerdere herdenkingen ,
zullen worden georganiseerd"
~
Berkhout hooft dan do primeur op=
do geboortedatum met een sprekor9
;
die persoonlijk do volledige docu- f
montatio uitgeeft over Multatuli, ::
zodat we deze avond alles uit do
E
eerste hand kunnen beluisteren.
§
Eon avond van gehalte, die aller
belangstelling verdient.
,.,.
11A.N.A.B."
Op 3 maart 1956 bestaat onze
afdeling 25 jaar" Ter g0lcgcnheid
hiervan zal een feestavond worden
gegeven in de Ridder St. Joris"
,_
Tevens viert op deze datum do
•.•...
Hoor D" Water zijn 25-j arig lidmaatschap en voorzi ttorschap va._, onze or-gan.i.aat i e , af doling Bork~
=..•.
houto
;iinst. v. Arb. Ontw."
E
Hot bestuur ven do afdeling B.::::rk-'ê
hout maakt bckend9 dat op 17 fobru-?
a.ri eon avond voor onze natuur~
vriondon zal worden gegeven met
2
samonworking van ;'Do Vrije Vogels 11 in het clublokaal.
=
Er wordt oen lozing mot film go-:
goven door de Hoor H, Boll uit
~
Overveen,
~
Natuurliafhcbbars, noemt allen
~
deze gelegenheid waar!

=

=

=
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Bond voor .Staat spensiori_ncring"
~
Onze avond is thans gesteld op
~
z at cr-dag , 4 febr" Houc3-t dus allen :
dozo avond vrij voor onze propaganda;
11

...,,

afgewisseld door opnames van het
oogsten van velerlei produkten en
een blik op het werk van de bank in
verband met het dageltjks loven.
De samenstellers~ N.V. Profilti1
Wal ther Smit 9 Bla.nsj aar 9 tekst on
van Leonard Huizinga en muziek van
CoÖp. Boerenleenbank
Rudolf Karsemetjer staan borg voor
"Berkhout 2..,
een goed geheel.
Zittingsuren~
,
Voor de Bond van Plattolandsvrouwen draait deze film reeds 2 febr.
: Alle werkdagen van 2-5 uur.
in Bobeldijk7 zodat allen hiervan
!Vrtjdag bovendien
's ochtends
kennis kunnen nemen.
! van 9-12 uur en 's avonds 7-9
Gasten zijn op beide avond.en van
i 's Zaterdags van 10-12. 30 uur
harte
welkom.
L~.1?:. ~?.:~.~~ :f)~j~ L. YE: er~~!'~~. L ... ?<?O:C!:J: ~.
Rentebijschr~ving en boekjescontr5le
Verjaring 2;% spaarcertificaten.
Bij de geldsanering in 1946 werMaandag7 6 febr. 9-12 uur A t/m C
d.en
p.atuurlijke personen in de ge-·
1- 4 uur D t/m J
legenheid
gesteld een bedrag van
DinsdagÎ 7 febr, 9-12 uur Lett, K
f
300
9-van
hun geblokke0rdo reke1- 4 uur L t/m N
ning
te
gebruiken
om in to schrtjven
Woensdag78 febr, 9-12 uur O t/m S
op
2~-%
spaarcertificaten.
1- 4 uur T t/m Z
Je looptijd van deze certificaten
Men wordt verzocht OD de voor Uw
was vijf jaàr en waren allen aflosletter aangegeven ttjd te komen!!
baar op 15 febr. 1951, Dasr de verBoekjes7 die op bovenstaande dajaringstermijn van deze stukken vijf
gBn niet word~n ~angeboden9 worden
jaar bedraagt9 zullen do certificabelast met f 17-administratiekoston nà 15 februari 192.§. niet moer
ten.
ter verzilvering kunnen worden aangeboden. Van deze certificaten is
Zilveren guldens
nog
vrij groot aantal in omloop,
- De Necl.erlandse bank heeft 16 jan. welkeeendus
spoeè.ig waardeloo,s zullen
de afgifte van zilverbonnen geztjn.
_
staakt en beeft geltjk weer zilveren
guldens in omloop gebracht, De hoe- rnroneel ver. De Gonp:('
Na het- "Ballet op de boorderif'
veelheid zilverbonnen zal dus vrtj
komt hat groot-toneel op 4 en 6
spoedig sterk verminderen.
maart met het toneelstuk "Stenen
De houders van de spaarbusjes
voor brood11, ee:- zeer sterk stuk
vragen wij nu reeds om voortaan dit
leven uit de hedendaagse ttjd.
~ilvergeld
te· gebruiken voor de
Het is de strijd van een kweker
spaarpotten7 want voor dit doel is
het zilv2rgeld veel beter geschikt. wiens kwekertj ten offer dreigt to
vallen voor de aanleg van een
De zilverboru1en waren voor deze
nieuwe verkeersweg. Waar is nieuwe
busjes minder practisch en bezorggrond? Hier of in de vreemde?
den btj het legen veel ongemak.
Wat brengt de toekomst?
Voor spaarbusjes - dus zilvergeld .
Stenen voor brood?
Alg;. vont;adering op maandag 2 5 maart,
De alg. vergadering wordt dit
=====---------------------------KALENDER
jaar gehouden op 5 maar~ a.s.
Vriendschap
2/2
Plattelandsvrouwen
's avonds om 7,30 uur in café
De Ridder
4/2
3taatsponeionnering
De Ridder St. Joris.
Je
Ridder
5/2 Dansen
Naast huishoudeltjke punten en
Do
Ridder
jaarverslag wordt thans de film ver 10/2 Film B.B.
Do Ridder
19/2 Carnaval
toond "Met e l kandcr- - voor e l.kaar-".
De Ridder
28/2 VoLk aondc rwijs
Een film7 die ons iets vertelt
---------------···
---------------------.,,.van de taak der boerenleenbanken in
·'De Br-andwee r "
ons land. Echt geon dor en droog
:6aterd.ag·;- 4 febr, bijeen.lrnrnst
verhaal en geon ctjfers7 maar een
brandspuithuis9 ·s middags 2.30 uur.
film met fraaie landschapsbeelden,
avond. Wij bre.ngen U het toneelstuk
"Ciske de Rat" door WognuP-J.s toneelvereniging De Oefenschool.
Aanvang van deze avond is half
acht. Het bestuur west U een mooie
avond en goed weer!
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Ruma - geeft
Ruma - heeft

jarenlange
garantie
voor draagbaarheid
.
een onbeperkte
zuigkracht
dat- het lichaam droog en warm blijft

Ruma - zorgt
glad zitten
en kruipt
niet op
Ruma - blijft
vervangt
flanel1 hemd en borst::::ok
Ruma
Ruma - één stuk is voldoende
en hoogst aangenaam

Ruma - is onverslijtbaar
bij goede wasbehandeling
Ruma - kan indien nodig9 gekookt worden en is krimpvrtj
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K. Leeuw Mzn.
Mevr. Nierop9 C.J. Kuyper
Ds.L. Doorn9 D. Langereis
F. Peetoom7 J.D. Smit.
Administratiekantoor Smit.

1 maart 1956,
Boekenweek.

j;;,

~

i

Terwijl ik dit schrijf is de boekenweek reeds begonnen. De
week dus tijdens welke bijzondere aandacht wordt geschonken aan het
boek. En het is belangrijk genoeg om ook in ons dorpsblad het een
en ander erover te schrijven. Onze koningin tenminste vond het zo
be Langr ijk , dat zij persoonlijk bij de opening van de boekenweek aanwezig was. Als nuchter Westfries denkt U: al met al een prachtige
reclame voor de boekhandel. Want het is natuurlijk erom begonnen
dat de boekhandelaar zoveel mogelijk boeken omzet. Wij moesten ook
maar zo iets op touw ~etten9 bv. een bollenweek7 een koolweek of
een melkweek.
Voorzichtig. Natuur lijk is het de bedoeling dat de boekhandel
flink wat verkoopt. Maar dat is niet het voornaamste. Een boek is
meer dan een verzameling stukjes papier bedrukt met zwar t e lettert jes 9 waaraan de uitgever en de boekhandelaar moeten verdienen.
Het boek wil veel meer zijn en is ook veel meerg het boek is een
'
vriend.
Bij de opening van de boekenweek heeft de commissaris van onze provincie het spreekwoord "Toon me Uw vrienden en ik zal zeggen
wie gij z.ijt " veranderd in "T'o on mij Uw boeken en ik zal zeggen wie
. gij z ijt ", Zo is het. Wie bij veel mensen in huis komt zal het dadelijk beamen. Het boek is een vriend in stille en soms moeilijke
uren. En uiteindelijk een goedkope vriend. Want eenmaal gekocht7
vraagt hij alleen maar een fatsoenlijke behandeling, En met minder
neemt een echte levende vriend toch ook geen genoegen. Maar reiskosten en cadeautjes bij verjaardagen en jubilea zijn er verder
niet bij.
Heus9 doe het maar. Koop in de boekenweek een boek en maak
U een vriend!
Per slot van zake dooi.t het nu·en hebben we minder g_eld
nodig voor kolen!

VAN DE REDACTIETAFBL
ADVERTENTIE-CONTRACTEN
,.
Reeds hebben wij van een aantal middenstanders het bedrag voor een
contract voor het nieuwe jaar ontvangen, gaarne zagen wij echter, dat
alle middenstanders hun contractbeèlrag gireerden o U weet het reeds I
advertenties op contract zijn voordelîger,
BIJDRAGEN
Ook hebben wij reeds van verschillende verenigingen en instellingen hun
jaarlijkse bijdrage ontvangen9 mogen
wij ook de andere penningmeesters
verzoeken hun bijdrage te storten op.
onze rekening bij de Boerenleenbank'?
Ook in onze circulaire sc~reven wij
U reeds een en andero
KOPIE EN ADVERTENTIES voor het volgende nummer moeten uiterlijk 26
maart z~n ingeleverd bij Acl..ministratiekantoor Smit, A,14lb, Berkhout,
Red,
r-,..

St, JORIS VERSLAAT HE'J: DORPSG:ë.GBEURZN
B.~T BLIJFT maar vriezen en verreweg
de meesten worden het aardig zat om
dagelijks alle narigheden van deze
poolmaand af te reageren, Gelukkig
brandt overal de kachel, al zullen
de meeste waterleidingen wo l bevroren zijn voor zover ze niet tijdig
afgesloten zijn, Dat je met het verwarmen van schuren toch goed voorzichtig moet zijn, ondervond de Heer
Veld9 waar brand uitbrak in de
schuur, maar de brandweer was paraat en zo kon erger worden voorkomen, Apropos, over brand gesproken,
het is met de brandbijten in onze gemeente niet al te best gesteld, Een
gewaarschuwd man telt voor twe~!
DE VERENIGD~G voor bedrijfsvoorlichting en de fokvereniging hielden
gelijktijdig hun jaarvergadering en
beiden overzagen op deze dag de bedrijfsresultaten, Over het algemeen
vvas men nogal tevreden al is dan
ook de ko s t.pr ijs van het product gestegen, De bedrijfsuitkomsten lopen
nogal wat uiteen, maar de voorlichting doet uitstekend werk om d~ lage uitkomsten wat op te trekken,
1

-.
--

In de middag sprak voor beide verenigingen de Heer de Groot over de ::::
consequenties van de toepassing
van de K,I. Wetenschap en praktijk
werden danig onder de loupe genomen. Een leerzame lezing en een
=
aandachtig gehoor.
=
EEN ANDERE, niet minder nuttige
vereniging is de plaatselijke afdeling van de LandaTbeidersbond. Gedurende 25 jaar heeft zij de belangen van haar leden voortreffelijk
gediend en zal zij dit feit op een
=,_
feestavond herdenken.
,Het nut van organisatie is wel
voldoende aangetoond. Wie sprak er ..•.
,.,.
ook weer het bekende woord: 'Ar,-.·
beiders aller landen, verenigt U11?
DE RIDDER was weer tjokvol op de
grote avond van 8taatspensionne---.;
ring, toen de Oefenschool van Wog- :r:
num het bekende ·'Ciske de RaV' opvoerde. Pittig spel met in de
e;
hoofdrollen uit.stekende krachten,
::::
Er is door de oudjes volop geno:::
ten, voor velen betekent dit de
enigste uitgaansavond in een heel
jaar,
3N NU WEER naar een andcr c, vereniging n.l, de Plattelandsvrouwen.
Die hebben hun kem1is ook weer
e•..~
kunnen vergroten op een Boerenleenbankavond, waar het nuttige
s
aan het aangename werd verbonden.
Vill~ DE vrouwen naar de manJ1en van
de tuindersafdeling Roll. Mij. van
Landbouw, die ook · al weer over h,,-,...,
....
belangen spraken àp de gehouden
jaarvergadering. Belargen zijn er
,.
volop!
s:
,....
OOK DE B.B. hield een belangenavond in de Ridder met een inleidend=
woord van burgemeester Beemster2
boer, Enige goede films, betrekking hebbende op het B.B.~erk werden vertoond.
DE VGLGENDE sprong is naar de IJsveroniging j Do heren bestuurders
dachten er zacht af te komen, maar
ze werden duchtig aan het werk gezet. Talrijke wedstrijden, ~awel
voor kinderen als voor de ouderen
vroegen hun aandacht. Tweemaal
werd een dorpentocht gehouden en
de verlichte baan was s avonds
weer aardig in trok.
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Voor versteviging van de kas werd
een beroep g_edaan op de burgerij en
r:.iet tevergeefs.
WE STAPPEN verder over naar de Kolfen Biljartvereniging, waar de leden
een onderlipge krachtmeting hielden.
Het ging er weer gezellig toe en er
kwamen heel wat matadors uit de
bus l .

ZN WA'J: TE zeggen van de bollenkwe-
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kers, die te midden van sneeuw en
ijs en 20 graden vorst een bloemenshow hielden te Avenhorn, die een
lust was om te zien.· Een kleuren. pracht waar- vakmanschap van af te
lezen viel.
BERKHOUT heeft ook zijn elfstedenijders! Tijdens de laatste elfsteentocht hebben een tweetal BE~rkwuters deze monstertocht binnen de
~Jstelde tijd volbracht. Deze kranige rijders zijn M. de Haas Jbzn. en
0ac.J. Kuyper. Even ons petje af
voor deze knapen!
TOT SLOT gaan we nog even naar het
Carnaval in de Ridder. Prins Larie
I regeerde temidden van een groot
aantal gekostumeerden, We waren get~ige van een vrolijke stemming op
Jo~e koude winteravond met originele idee~n.De Raad van Elf had het
·,,:-,:1.oorliJk moeilijk om de prijswinnaar
op te sporen.

K A L E N D E R
3/3 Landarbeidersbond
25-jarig bestaan
5/3 Boerenleenbank
Alg. vergadering
9/3 Rode Kruis film
13/3 Dameskrans
Tentoonstelling
18/3 D.h.V.-V.h.V. Uitv.
25/3)De Gon~ -Lï1tvoering

De Ridder
De ~idder
De Ridder
N.H. Kerk
De Ridder
De Ridder

27 /3
° ~===================================
P R :E: ~ I( B E U R T JJ N

10 uur
Ds. Doorn
10 uur
Ds. :Doorn
10 uur
Ds. Doorn
10 uur
Ds. Doorn
25/3
30/3 (Goede Vrijdag)
10 uur
Ds. Doorn
Openbare geloofsbelijdenis
19 uur
Bediening van het Avondmaal
4/3

11/3
18/3

i ================~===================
VRAAG
en
AAïffiOD
Meisje gevraagd voor 6 halve of
3 hele dagen per week.
S. van Tol1 A.149 Berkhout.

VOOR DE KINDER&tH ?.
Jongens9 hier komt weer de ma.andeltjkse aflevering van het·verhaal
van
Pieter Pluis ......•. die nu
--------------------·------------- aangeland
----------------------------------was bij Huib de beer!
3Eaar Huib 9 de beer was heel erg dik en ook nog heel erg lang
2 elke keer als Piet Huib zag, werd-ie een beetje bang.
rij zei nooit g "Dag" 9 alleen maar s 11Grrr11 en keek dan als een rover
En Pieter Pluis dacht~ weet je wat9 ik sla die beer -maar over.
En Pieter Pluis die ging meteen
Naar vrouwtje Dertientien.
En toen-ie daar gekomen was, toen stopte 't vallen pas
En dat kwam heel eenvoudig omdat-ie er al was,
Want lager dan vrouw Dertienteen kon hij toch heus niet zakken
En daarom is-ie daar een tijd gezellig blijven plakken,
Met koffie en een prentenboek
En krentenkoek.
:t;,::i_ met dat vrouwtje Dertienteen trouwde die Pieter Pluis
hij woont nu niet meer boven maar beneden in het huis.
En als er niks veranderd is9 want dat kan altijd toch9 "
Dus als er niks veranderd is9 dan wonen ze daar nog
En wacht nog steeds die kappersvent
Op tachtig cent.
T;koop-~; Eer:i goed veren. sch~:dbed
i en een bruin marrt e Lpak j e b1J
JI
Vriend. ID. Blokker9 A.2339 Berkhout.
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CoÖp~ Boerenleenbank
-:1Berkhout
2·i
---:-=-;1D.h.V.-V.h.V.;1
Algemene vergadering op maandag9
-- Ook wij komen weer Uw aandacht vra- 5 maart in de Ridder Jt. Joris.
gen 9 wa.nt op zondag9 18 maart hopen
7, 30 uur Huishoudelijke vergadering
wtj voor het voetlicht te komen met
met behandeling jaarstukL. .1De nieuwe bo er " van Abe Brouwer 9 ken? jaarverslag van de kassier7
een eenvoudig gegeven uit het Friese enz.(uitsluitend voor te leden)
boerenleven1
8. 30 uur F'iLm : ;1Ivlet elkander voor
e.l.kaar-" en ;'De vier jaar2. "Ver g i.f " 9 een kluchtig spel in
een bedrijf.
getijden" 9 cle prachtige film van
Komt U ook? Wtj zullen trachten U
het kalsmeerse bloemencorso.(voor
een genoegeltke avond te verschaffen. leden en andere belangstellenden).
Gezien het succes dat btj de
"Holl. Mij. van Landbouw"
Plattelandsvrouwen met deze films
Afd, 'I'u'iribcuw -Berkhout.
werd behaald7 behoeven we hieraan
Wtj maken er onze leden en belangverder weinig toe te voegen.
hebbenden op atttnt dat de Heer M.
In tegenstelling tot andere jaKok van de R.V.D. te Hoorn9 zaterren dus nu geen inleid.ing van de
dag 9 10 maart a s . 's morgens 9 uur
kassier. In het jaarverslag zal
btj de Heer T. Langenberg te Bobelechter weer voldoende aandacht b
dijk 9 weer net als vorig jaar aanwesteed-worden aan de financiële
zig zal zijn om u i.enz aad te ontsmet-ontwikkeling in 1955, Hoe is het
ten. Z~? die hiervan gebruik wensen
verloop van de rentevoet9 welke
te maken9 dieneN wel op ttjd te ztjn.
verwachtingen kunnen hieruit voor
de toekomstige ontwikkeling worden
110ran.î
e ve r . Bob e Ldijk "
afgeleid, enz.
- Zich-spiegelende in de successen
In de afgelopen jaren werd de
der vorige revue Is heeft 1 t Bobeldij- belangstelling voor het bijwonen
ker Oranjecomité in een onlangs gevan de algemene vergadering steeds
houden bestuursvergadering besloten
groter. Wij hopan , dat thans een
nog gro0er bezoek het gevolg zal
om op 30 april a.s. wederom met een
:.."'evue voor vt voetlicht te komen.
zijn7 want niet alleen de vergadering is zo goed mogelijk verzorgd9
Jlls titel werd gekozen: "Voor de
de beide films zijn bijzonder gederde keer 9 maar anders wae.r ". Op
alle medewerkers zal weer een beslaagd.
Na afloop van de vergadering
roep wor-d en gedaan~ terwtjl nieuwe
( circa 8. 30 uur) is de toegang· vrij
gezichten en n i euwe ideeen van harvoor alle belangstellenden, zowel
te we Lkom zijn.
dames els he ren , maar ook ,1onger, c
11De
Gonp('
--Onze-- vereniging heeft de ui tvoe.iKolf- en Bj.ljartvere~~ü:i.;ing'~ringen uitgesteld tot 25 en 27 maar~ ----z-äterdag 7 11 en zondag7 12 febr.
werden de onderlinge wedstrijden
dit in verband met de weersgesteldheid.
gehouden.
Er werd gekolfd met voorgift.
:îA.N,A.B.''
le
prijs; N. de Haas Jzn. 205 pnt.
·-Ter gelegenheid van het 25-jarig
2e
- : J. Schmidt
177
jubileun wordt een feestprogramma
3e - : J. Barten
174
georganiseerd op 3 maart a.s. Dit
4e
~
J.
de
Haas
174
prograraua is als volgt ingedeeld:
5e - ~ G. Vet
169
Voor de kinderen der leden tot 14
6e
;
C.
Peetoom
167
jaar des middags van 1 .. 30 tot 3.30
7e
:
F.
de
Haas
Mzn.
167
uur een feestmiddag met tractatie.
De
le
prijswinnaar
ontving
tevens
Van LJ- tot 6 uur is er gelegenheid
de wisselbeker.De serveprijs was
tot feliciteren.
·
voor
C. Klink 44 en de poedelprijs
Voor de leden met huisgenoten en
voor
T; Kollis 5,
voor genodigden om 7.30 uur een
Op
zondag7 4 en maandag 5 maart
f'ee at avond , ·welke wordt verzorgd
wordt
de voorwedstrijd voor het
door de Accordionvereniging Con Zelo,
s
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Keizer-Koning en Prinsschap te Spanbroek gespeeld. Er wordt gekolfd in
4 klassen, De eindwedstrijd wordt gehouden op zondag, 25 maart in de
viiormer,
Bij de biljartwedstrijden lw klas
was de volgorde~ 1. J, Bregman9 2,
S.J. Dekker, 3. Jb. Vorst9 4. D. Bobeldijk, Serve. Jb, Langenberg 12.
In de 2e klas; 1, C. Hemke, 2. J.
Langereis, 3. J, Scheer9 Serve C.
Wonder 6,
"Fl or-e.l i a"
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Onze vereniging hield haar vergad?ring op 9 febr. j.l. De Voorzitter
heette de weinig aanwezigen welkom
en de notulen en het jaarverslag
werden door de secretaris voorgelesn. De penningmeester kon voor
355 een gunstig verslag geven met
een batig saldo van j 2069409
wat
wo I het meest te danken is aan de
zeer aktieve verlotingscommissie9
die het presteerde 4000 loten te
verkopen. Besloten werd in 1956
weer 4000 loten in circulatie te
brengen met een grotere hoofdprijs9
b.v. een rijwiel of iets .dergelijks.
· Door het gunstige resuJ:te.at kunnen voor enkele afdelingen9 zoals
Tuinbouw en Bloemen voor 1956 een
iets hoger bedrag aan prijzen worden
toegezegd. De rekening is nagezien
door H. • Klay 9 P. Visser en D. Bobeldijk 1 waarvan Klay de penningmeester dank zegt voor zijn keurig
beheer, De heren P. Visser en J,
)ragerman worden herkozen als betuurslid9 eerstgenoemde zou graag
zien dat er voor Bobeldijk iemand
als commissielid werd gevraagd, wat
door hot bestuur in overweging zal.
worden genomen. Voor 1956 zullen de
volgende planton worden uitgereikt:
Binnenplanten~ Fuchsia (dubb.wit)Sante Paula en Begonia (rose).
Buitenplanten: Begonia (dubb,rood)9
Agratum 0)lauw) on Geranium (wit enkelblo3mig), Een kinderplant wordt
aan de keuze van Meurs overgelaten
~c tentoonstelling zal weer op de
derde zondag in september worden gehouden. Eerdaags komen weer bestuur
leden vragen w i e er planten wil kweken. De vereniging telt momenteel
383 leden9 dus zegt de voorzitter9
we gaan weer enthousiast 1956 tegemoot9 hopende op veel medewerking

van Je leden.
''Vri.iZ. Her-v . Dameskrans II
De jaarltjkse tentoonstelling van
de Dameskrans zal gehouden worden
op donderdag9 22 maart in de Ned.
Herv. Kerk-te Berkhout.
De tentoonstelling is geopend
n.m. 2 - 6 uur en 's avonds 7 - 9
uur9 waarna de verloting zal
plaats hebben. Een grote collectie
nuttige en fra2ic handwerken is
weer gereed ge~omen en voor de ver-·
loting beschikbaar gesteld. Ook btj
de diverse attracties zijn vele
mooie prijzen. Komt U daarom eens
eon kljkjo nemen9 U helpt dan mede
om ook deze tentoonstelling to
doen slagen. U weet het, 1t saldo
komt geheel ten bate van diverse
instellingen.
"Hu Lp bij Ziekte

II

Onder voorzitterschap van H.Klay
is op 11 febr. j.l. vergadering gehouden1 welke zoals altljd weer
goed bezocht is.
Nadat de notulen zijn voorgelezen
brengt de penningmeester verslag
uit. Doordat 1955 een jubileumjaar
was en door de leden een dagreisje
is gemaakt, is de kas aardig geslonken1 maar er is toch nog een
saldo van j 25,--.
Door F. Schmidt is bedankt wegens opheffing van bedrijf1 zodat
het ledental nu 27 is, wat volgens
de voorzitter veel te kort is in
een geme~1te illet zoveel tuinders
on gezien het mooie doel.
Het jaarverslag van do boekhouder is zeer gunstig9 er zijn in
1955 maar 57 dagen aan 3 mensen
hulp verleend.
Do Heren D. Blokker en P, Groot
werden btj acclamatie herkozen in
het bestuur. De contributie is
weer vastges~old op j 2150, met
de vergadering twee vrtje consumpties.
De rekening ~ord nagezien door
J. Klay Tzn., H. Vet en H. Leeuw
on in orde bevonden .
Hierna sluiting met de wens dat
1956 ons weer oen goede gezondheid
mag brengen. Mochten er tuinders
zijn in Berkhout of Bobeldijk die bij
ons wi Ll.en aanslui ton, geeft U dan
op btj het bestu~~~-
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Verzekeringen
KLAAS SMIT

.

torium. iJ er z exer- in9 ~- iJ erpleegkosten
! ?Rer2,tiekosten7 BiJ:.rnmende kost~n9
I Ziiekenvervoer
en Ambulante Specialistische
Hulp.
.

en Pensioenverzekering
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9
dcct _hlJ de afdvlin$
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25 Jaar als voorzitter
heeft
gediend.
Onze hartelijke
go.l ukwenaen ,
Bestuur
en leden A.N.A.B.
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Bij Nieuvvbouw en Verbouv1
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Besparingen
Door Premie en Subsidie
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Aangezien het telefoonnummer
van
1.D]"INinmRAmI-"I7 t. 1\-mooR SMIT
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lVl Ï bL.
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1
1
nog niet; in de gids is vor-meLd ,
ve:czoeken wij U dit even te no1
teren.
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K. Leeuw Mzn.
Mevr. Nierop1 C.J. Kuyper
Ds.L. Doorn9 D. Langereis
F. Peetoom9 J.D. Smit.
Administratiekantoor Smit.

1 april 1956.

J? a s e n .
Wat de sparreboom is voor het k&rstfG~st is het ei voor het
paasfeest. Kijk maar naar de advertenties in de kranten en naar de
etalages. Daar ziet U ze: groot en klein, gekleurd of ongekleurd9
echt, van suiker of van chocola" wel of niet vergezeld. van haas
of kuiken.
Waarom zou 'het paasfeest zich zo hebben meester gemaakt van
het ei? Het antwoord ligt, geloof ik, nogal voor de hand •
Het ei in zrjn koel ovale vorm schrjnt iets doods. Onhoorbaar
en onzichtbaar echter voor ons9 onder die harde schaal werkt pet
levensmysterie.
Natuurltjk zal die harde schaal het leven verstikken.
Niets ervan. Het leven kraakt en scheurt de schaal tenslotte in stukken. Want de levenskracht is onweerstaanbaar. Omdat Pasen ons mensen deze oerwaarheid wil inscherpen" daarom behoort
het ei btj het Paasfeest.
Onder de met het christendom in aanraking gekomen volken
beluistert men op het paasfeest al eeuwen dat mysterieuze verhaal
vol diepe zin, dat vertelt dat de Christusfiguur niet in het graf
besloten bleef. Ook daar dus weer: het leven is onweerstaanbaar
en superieur aan de dood.
Ttjdens de paasdagen 1956 zal· in Amsterdqm te zien zrjn de
merkwaardige tentoonstelling van foto v s , getiteld nWij mensen".
Foto's van menseltjk leed en menselrjke vreugde" foto's van·gewone
mensen, zoals U en ik, zoals ze nu al eeuwen de aarde bevolken •
De laatste uit die lange reeks is een zeer simpele foto:
twee kleine kf.ndez-en , hand aan hand wand e Lend door een bos. Weer
dezelfde gedachte: altijd weer zullen kinderen7 het nieuwe leven7
op weg gaan naar nieuwe mogel~kheden, ongeacht hoe goed of slechten tot nu toe meer slecht dan goed- wij ouderen deze wereld hebben
ingericht.
Het leven is ongelooflijk sterk.
Dat is de boodschap van Pasen!

.•..•

ADVERT:i:GNTIE-CONTRACTEN kunt U gireren op giro 67968 van de Boerenleenbru~c Berkhout II met vermelding
Dorpskrant Berkhout.
Advertenties op contract zijn per
100 mm./ 19-.:.. voordeliger en voor
advertenties van 150 Illi~. of meer
bespaart U door het advertentiecontract f 39-- per 150 mm.
VERENIG INGEN EN INST:fELLINGEN kunnen
hun BijdrB.ge 1956 ook gireren op
bovenstaand gironummer met vermelding Bijdrage Dor9sy..rant.
Reeds verschillende penningmeesters hebben hiervan gebruik gemaakt. Bij deze zeggen wij U hartelijk
dank hiervoor.
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E E K B E U R T E N

1/4 le Paasdag 10 uur
10 uur
8/4
19 uur
15/4
10 uur
22/4
I
10 uur
29/4

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

Doorn
Doorn
Doorn
Doorn
Doorn

---,..--,---z:
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---------------------------------

Uitvoering Veiligheidsbesluit
Elektrische schrikdraden.
----·-De Burgemeester van Berkhout herinnert er aan, dat alle vóór 1 januari 1956 afgegeven bew~zen voor
elektrische schrikdraden op <»
1 april 1956 zrjn verval-· .1.en. Belm1ghebbenden9
die nog niet over een
in dit jaar uitgereikt
bewijs be sch i.klcen , diene~ dus ten spoedigste
voor verY,.rtjging van
een (nieuw) b ewijs zorg
te dragen.
Formulieren hiervoor
zijn verkrijgbaar bij ds
betreffende vaklieden.
Men is dus gewaar·schuwd !

r-··----------·-···---- .

IN DE LOOP van de r.i.aand mei zal
weer een aanvang worden gemaakt met
het incasseren van de donateursgelden. Ook kunt U Uw donatie storten
op onze rekening bij de Boerenleenbank.
Voor het blijven voortbestaan van
de Dorpskrant is het noodzake~ijk9
dat wij van onze lezers een vrijwilli. ge bijdrage ontvangen en voor 1956
rekenen wij dan ook weer op U!
HET DORFSGEBEUREN vervalt deze keer
door vakarrt i e van onze redacteur~
daardoor is deze uitgave slechts
tweebladig; niet dringende kopie
blijft d&n ook liggen voor het volgende nummer ,
KOPIE EN ADVERTENTIES voor het volgende nummer in te leveren vóór 24
april bij Adm. kantoor Smit.

-=:::

K.!1-LENDER
De Ridder
7/4 A.N. li.B. Ledenverg.
10/4 Plattelandsvrouwen Vriendschap
De Ridder
30/4 Koninginnefeest
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9TUT\T~.u}NG
I
Hij verraste ons meer dan. één ogen;:·!
bl
Door kennis van zaken of gevoel
Ondanks de rook en de rikketik
Als U begrijpt wat ik bedoel.
Amigo.

KONINGINNEFEEST
Voor 30 april heeft de Oranjevereniging een avond georgan.iseerd met
het uit 6 personen b e s aaand.e cabaretgezelschap van Maartje en Jan
Buisman uit Schagen. Aanvang v an
deze avond om 8.00 uur precies7 na
afloop bal. Het belooft weer een
prettige avond te worden! ! !
De kinderfeesten worden dit jaar
weer in Bobeldijk gehoud.en;
Om de benodigde f i.nanc i en bijeen
te krtjgen zal met de lijst worden
gelopen.
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V~'RENIGINGEN EN INSTELLINGEN
-----------------------------------"Plattelandsvrouwenu
Op 10 april a.s.·krtjgen we onze
laatste avond in Bobeldijk. Voor ons
zal spreken mevr. J. v .. Nie-2inkweg
uit Amsterdam met als onderwerp:
"Het werk van de vrouw bij de zedenpolitie in Amsterdamn .
We hopen dat dit een goede keus
is geweest en als sluitstuk krijgen
we dan nog ons zomerreisje, waarvoor
U zich voor of op deze avond bij het
Bestuur kunt opgeven.
We gaan dinsdag9 15 i.p.v. 17 mei
naar de glasfabriek te Leerdam en
rtjden daarna door de bloeiende Betuwe en langs de Utrechtse heuvelrug
naar- Kasteel Haarzuilen, dat we gaan
y-zichtigen, waarna we nog een uurt-Je in Amsterdam vertoeven.
Wilt U btj opgave meteen j 8,-voor reiskosten, fooien9 enz. voldoen,
....:.

nA.N.A.B."
Het bestuur der A.N.A.B. deelt aan
belanghebbenden mede dat de lonen
met ingang van 13 februari 1956 als
volgt ztjn bepaald~
Vaste arbeiders boven 23 jaar
j 78,80 per week.
Weekendvergoedingen:
februari en l aart t/m mei
juni t/m okt.;nov. t/m jan.
i
1. Weekend
j 10,75 :
j 12,90
2. Avondmelkenj
3, 50 :
j
4·, 20
7
Morgenmelken
4,05 1
j
4,85
~e premie voor de W & W. verzekering is reeds in deze lonen opgenomen.
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Boerenleenbank
aBerkhou t 211
Sluiting tijdens de feestdagen
De Bank is· gesloten opg
30 maart Goede Vrtjdag
2 april 2e Paasdag
30 april Koninginnedag
Extra zitting tijdens voorjaarsmarkt
'l'ijdens de voorjaarsmarkt op woensdag, 25 april zullen \~j een extra
zitting verzorgen in Hoorn en wel
van 10. 00 tot 12. 30 uur in Hotel Pijl
Veemarkt, Hoorn.

Premiezegels
Het eerste kwartaal is weer om en
straks zullen er weer zegels nodig
zijn. Als U aan de b ank komt, kunt U
ze nu reeds gelijk meenemen.
Loonbelasting
Ook de loonbelasting dient weer
in orde gemaakt te worden. Als U
ons daarvoor machtiging hebt verleend kunt U Uw aar1giftebiljet zonder meer toezenden voor betaling.
Ziekenfondscouponboekjes
en renteze~els.
ir is ons reeds rn.eerdere malen
gevraagd of wij geen couponboekjes
en rentezegels in voorraad kunnen
nemen. Tot dusverre hebben w:ij daarvan nog afgezien, degelijks komen
wij echter wel aan het postkantoor,
zodat er- geen bezwaar is als U ons
verzoekt deze met het dagafschrift
toe te zenden.
Reisdeviezen
~:[~nog-geen
voorraad vreemd
geld1 maar van alle soorten vreemd
geld kunnen wij U op aa.nvraag voorzien.
Zilveren guldens
De zilveren guldens komen nog
slechts l2ngzaam in circulatie.
Toch hebben v1.rij zelf reeds enkele
weken niet and.ers meer dan zilveren
guldens uitgegeven.
Voor hen, die veel moeten wisselen 9 is het vvellicht goed te vermelden dat U bij ons steeds voldoende rijksdaalders, guldens 1 kwartjes, dubbeltjes, stuivers en centen
kunt krijgen. Wij hebben hiervan
ruime voorraad, zodat het niet nodig is hiermede moeilijkheden te
hebben. Wij zijn U ook hiermede graag
van dienst.
Gebruik de zilveren guldens
voortaan ook voor de spaarbusjes,
het papiergeld was daarvoor minder
geschikt.
Heffing LandbouwschaJ)
De heffingen van het landbouwschap kunt U na ontvangst tekenen
op de daarvoor aangegeven plaats
en bij ons be'.:iorgen. Wïj betalen dan
op de aangegeven tijd en U behoeft
er verdeE niet meer voor te zorgen.
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MAAK

UW

WONING

GEZELLIG

Wtj brengen een zeldzame collectie woning textielgoederen,
o.a.
KARPETTEN - HOLTAP - HAARVELOURS - WILTON.
BEDDEN
schuimrubber! binnenvering, overtrokken met de
fijnste tijken!!
VITRAGE - afgepast en stukgoed per meter •... 9 maar ook- voor
BLUITGORDIJNEN kunt U btj ons voordelig terecht.
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VERDER BRENGEN WIJ:
NIEUWE VLOERBEDEKKING: Marmoleum
pracht tafelkleden
Linoleum
cocoslopers
Linofelt
matten
Balatum
1 en 2-persoons ledikanten enz. enz.
Spiraalmatrassen
_

I

II

Is U van plan nieuwe meubelen aan te schaf'f en , kom eens met ons
pr-atisn , pracht toonzalen staan tot Uwe beschik_king en alles wordt
geleverd met garantie. Steeds gehe-el_ to_\ Uw dienst zijnde 9
Dl rll r) IT~ r·
B E R K H O u T
!) jJ
IJ _rJ! JJ ~ .
D E
G .o O R N B

I rr1J)
. BERKHOUT
··--·---·-·------1-
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J. SCHUTS

Schildersbedrijf
_0_

1

I
1

I

-

Voert alle schilderwerken uit.
Klassieke en moderne werkwijze.
Behangen
Decoratie.
,
Beleefd aanb eve Lend ,
J. Schuts.
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1 mei 1956.

Meer dan alleen herdenking.
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Weer beleven we de 4e en de -Se mei. Data, welke voor de
generatie7 die be'WU.st de :periode-1940-1945 meebeleefde en dus meeleed, nooit zonder kostbare herinneringen zullen zijn.
4 Mei: herdenking van de vele slachtoffers van het verzet
en de naziterreur.
5 Mei: dankbaarheid voor de geschonken bevrijding.
Wat fel en diep het leven is Lng eker f'd , zal n tmmar- door de tijd
kunnen worden uitgesleten.
Maar nuchterheid blijft geboden. De puins't eden uit de oorlog zijn in vele -landen weer opgebouwd. Mooier en doelmatiger dan
zij waren. De armoede is, althans in West-Europa moeizaam verjaagd
door de welvaart. Een nieuwe generatie, welke haar kennis over de
tweede wereldoorlog moet putten uit geschiedenisboekjes, groeit
op. Daarom mag het herdenken niet worden tot een doen herleven
van het doorstane leed alleen. Of tot een weer doen opleven van
tegenstellingen tussen ons en hen, die vijanden waren.
Het accent zal m.i. steeds meer elders moeten vallen. N.l.
daarop, dat na de str~jd voor onze vrijheid, we Lke van 1940 tot 1945
is gestreden, de strijd in wijder verband nog steeds aan de gang is
en mede onze activiteit vraagt.
In dit verband noem ik de vier vrijheden, zoals ze werden
geformuleerd door Roosevelt op het dieptepunt v&~ de oorlog~ vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geweten, vrtjwaring voor gebrek en vrees. Wtj kennen anno 1956 deze vrijheden.
Maar ieder van ons behoort het moeiltjk te hebben bij de ge~dachte dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geweten
achter het ijzeren gordijn vertrapt worden als gemeen onkruid.
Vrtjwaring van vrees en gebrek ....•• Denk eens aan de miljoenen
ondervoede kinderen in deze wereld met ztjn waanzinnige verdeling
van armoede en rijkdom. En vergeet niet de vrees tussen de rassen
in Indonesië, in Afrika en in Amerika.
Wie alleen maar herdenkt op 4 en 5 mei is egoïstisch. Belangrijker is de bereidheid zich in te zetten voor de strijd, van
welke het einde nog niet in zicht is, helaas.

VERENIGINGENEN~INSTZLLI.l'JGEN
Nog enkele verenigingen
hebben hun
jaarlijkse
bijdrage nog niet gestort.
Gaarne zag~n wij dat U dit binnenkort even in orde maakte.
OOK DONATEURS kunnen hun Donatie
voor 1956 weer gireren
op onze rekening bri de Boerenleenbank
giro
9
J
t
ld'
D
no. 67 968 me verme
.i ng
orps k r-an t
KOPIE ]JN J..DVERTENTHI;S voor het volgende.nu~me:
moeten uit~rltjk
27 mei z.ijn ingeleverd
b1J
· strat iekantoor
Smit 9 l-i. .141 b .
Red.
-----------------------~
============------------------------ï
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MOEDERDAG
TAARTENDAG
Ii Nat.uur Lijx vri Ll en Virij U met moeder! dag gaarne een heerlijke taart leI veren.
1
Wist U 9 dat wij behalve
de z e spec.
1
1
moederdagtaarten
_ ook moederdag1
1 krentenbrood
voor U bakken.
Ttjdi~e- bfs~elling
stellen
wij
1
zeer op pr~f~
.
In dozen oonbons e d , ruim gesorteerd.
•!
B e 1ee fd aan b eve 1 en a_ /
•
j
Bakkerij J. v d , Veg~
Berkhout,
A. 200.
I
L----··---·--·------·-·----·------------·
! Aangeboden bloeiende Begonia 1 s in j
! de kleuren rood9 wit en rose.
l Wij hebben nog steeds
sla- en
1
! bloemkoolplanten.
Straks
ook weer
tromat enp
· 1~. ' s 9 a f rl..t.'.,_.
211t en, sa 1via
nen en andere perkplanten.
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St aa t spensionr...
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PREEKBEURTEN
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10
uur
ds. Doorn
I
lJ Nieuw _o~w en c _er ?uw
13/5
9. 30 uur
ds. Doorn
l
Be_lan~r1Jke Be spar Lngen .
20/5
10
uur
ds. Doorn
l
Door ~e~ie
en ou1:>sid~e
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De weg is smal zonder trottoir;
Kinderen
spelen hier en daar
(Ztj kunnen immers nergens
heen);
De huizen staan hier dicht
opeen.
Kom, maak Uw snelheid
niet
te groot
(Hoewel geen bord het U verbood)~
Uw liefste
lifter
is de dood.
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Behandeling
van
voetklachten.
Steunzolen
naar
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Behandeling
b1J U thuis
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Iedere boer~ die mei ztjn ttjd meegaat 9 is nu wel op de hoogte van
de voornaamste
voordelen
van de
-;
rantsoenbeweiding.
1 ê
fMet eenzelfde
hoeveelheid
stik;=,
S:
stof wor-dt ongeveer 20% meer g.....__.,s §
vsn goede kwaliteit
geproduceerde
2
fDe percelen
krijgen meer rust.
'§
fEr 1?lijven. meer percelen
ov~r o:IJ.
§
hooi te winnen, gras te kuilen
of=
te drogen.
:
Schaft U zich daarom een schrikapparaat
aan.
::
Philips 7 A. F ~ 0. of Wolseley.
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J-AN CONTACT,Berkhout
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~aat ze v eens heerlijk
snoepen,
die I
Nioed~rs c
•
1
Do o s j es chocoladepastilles
of bo3:- Ë
bons. Laat ze ook eens lekker rui6
ken; luxe dozen zeep of eaudecologne. Komt U eens even kijken?
;:

=

.

=
i~1~_eid I a~i e; · RJ ~
-

.
i

VERENIGINGEN EN INSTELLTI>TGEN
--

-•..

...

~

.•.

....-:;

ê

..._

E;~
,..

Ë

~,..
:

S.

-~

f

~

...,

...-

.

~

!
;

i

~
:..:

=~:
;

-

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

----

----

:,A.N.A.B. afd. Berkhout"
Hierdoor delen wij U mede 9 dat met
ingang van heden het dagelijks be~
stuur als volgt is samengesteld:
Voorzitter~ J. Ro tnder a , Bobeldijk D29
Secretaris: N.J. Sas9 Berkhout A.34
Penn i.ngm , ~ J. DoLatir a , Berkhout A.77
De Penningmeester van de A.N.A.B .
maakt aan belanghebbenden bekend9
dat twee zomerinleveringen in twee
perioden zull~n plaatsvinden voor
het inleveren van vakantiebonnen voor:
de landbouw en wel als vo Lgt ;
·
le periode.
vsn zaterdag 28/4 t/m 5/5/1956 voorinlevering,
V8n
vrtjdag 25/5 t/m 2/6/1956 uitbe'
1 .
T .a.ng ,
1.i"tfór deze le periode is de datum
30 april inlevering vastgesteld en
26 mei uitbetaling.
2e periode.
van vrijdag 22/6 t /m 30/6/56 voorinlevering 1
van vrijdag 20/7 t/m 28/7/56 uitbetaling.
Voor deze 2e periode is de datum
22 juni inlevering vastgesteld en
20 juli uitbetaling.
Staatspensior..nering Berkhout"
Onze algemene vergadering wordt
gehouden op woensdag9 2 mei in de
Ridder St. Joris.
Tevens bespreking en het vaststellen van het reisje voor de oudjes
1 1 onze gemeente.
·'-fomt allen deze belangrijke vergadering bijwonen om met een aardig
reisplan naar voren te komen.
Aanvang half acht.
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"Loter~jver. Ber-khout."
Op onze VGrgadering van 24 april
j.l. is besloten een reisje te organiseren. Hiervoor ztjn nog enige
plaatsen beschikbaar, U kunt zich
nog opgeven bij G. Kommer tot 10 mei"
De datum van het reisje is gesteld
op 6 juni, doel en richting blijven
onbekend1 dus een zogenaamde verrassingstocht. Maar wij kunnen U wel
reeds zeggen dat het interessant belooft te worden.

----------
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TE KOO?: 2 pers. Spiraal matras.
.
K. Slikker, A.547 Berkhout. l

Coöp. Boerenleenbank
"Berkhout.

2:1

Ziftingsuren;
!Alle werkdagen van 2-5 uur.
l Vrijdag bovendien 's ochtends
jvan 9-12 uur en is avonds 7-9 uur
· • s Zaterdags van 10-12 .30 uur
i in Hotel Pijl, Veemarkt, Hoorn.
Nieuwe vakantiebonnen.
per 1 mei gaat het nieuwe boekjaar in van het Vakantiefonds voor
de Landbouw. De oude zegeis zijn dan
niet meer geldig en kunnen door de
werkgevers nog worden opgezonden
ter omruiling naë'r het Vakantiefonds voor de Landbouw, Sweelinckstraat 30, 's-Graven.hage. De Boerenleenbanken kunnen geen oude
bonnen innemen.
De nieuwe zegels hebben een waarde van j 4,30, f 4,--, f 2,50,
f 1,--, f 0,30 en f 0,10.
De waarde van do te verstrekken
bonnen bedraagt L!- x het contractuele uurloon verminderd met de helft
der geldende·pensioenpremie.
Spaarbank
Voor de eerste helft van 1956 is
de rentevergoeding voor spaargeld
als volgt vastgesteld~
2,64% tot f 7.500,-2,--% van j
7.500,-- tot f 15.000,1,25% bovenj 15.0001-j aar depö t ~ s 2, 75%,
spaardepositobrieven 3%.
In vergel~king b~ voorgaande jaren dus een flinke verhoging van de
grenzen die toen op j 5.0007-en
f 10.000,-- waren gesteld.
Ook nu geldt nog dat de Boerenleenbank een hogere spaarrente vergoedt dan verschillende andere
spaarinstellingen, zodat het voor U
aanleiding kan zijn om na te gaan in
welke mate U hier nog meer van kunt
profiteren.
Het aantal spaarders neemt nog
regelmatig toe, tervnjl ook het totale bedrag in vergelijking bij vorig jaar weer een Îlinke aanwas
vertoont.
Spaargelden l/L+/5.5 f 1. 874. 000, -Spaargelden 1/4/56 f 2.243.000,-Dat hierop onze gunstige renteregeling van invloed is geweest, is
wel duidelijk.
·!..êP~T
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-. -.-·--·.
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BIJ DE BOERENLEENB_~.J
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In Café aDe Ridder
KERMIS

13

~

en 14- met

Eerste
deuntje op
zondagmorgen;
gelegenheid tot
kolven en
biljarten.
Ma a...n.dag van
3 tot 4 uur
muziek voor
de kinderen
met attractie!!
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RED.:

Ko Leeuw Mzn .

REO.COMM.:

Mevr, Nierop, C.J. Kuyper
Ds.L, Doorn7 D. Langereis
F. Peetoom7 J.D. Smit.
Administratiekantoor Smit.

TECHN.VEQZ.:
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Jaargang III no. 6
HET BITTERE FEIT.

In Holland ztjn de achttien
doden reeds vergeten .
Joost .
Toneel i De dorpsweg te Berkhout. Tijdstip~ vr ijdag , 4 mei
des a.vonds om 8 uur. Zojuist heeft door de radio het trompetsignaal op de Dam te Amsterdam geklonken dat de twee minuten st.il te
heeft ingeluid. Slechts twee minuten voor vele tienduizenden do-den. Slechts twee minuten. Maar voor ons nog te ve~l, want in
die twee minuten passeren mij op dit toch hèus niet drukke trjdstip een auto en een motorrrjder en twee fietsers en twee voetgangers. Iets verder spelen enige kinderen van de leeftijd, waarop ztj voor rede vatbaar zrjn. Geen van de ouders grrjpt in. Er
wordt niet om gedacht.
Er wordt niet om ged~cht. Dat is het. Er is hier geen
. sprake van opzet .. Geen sprake van niet willen herdenken. Er is
alleen maar niet om gedacht. Het is alweer zolang geleden en we
vergeten zo gauw. Weet U nog dat het regende op 5 mei 1945 en
dat het toen ook zaterdag was? Weet U het nog? Weet U nog hoeveel doden we betreuren door de oorlog? Het ztjn er 175,0009
waarvan II slechts 11 5. 500 militairen. De rest is illegale.r;t, getroffen of vermoorde burgers, zeelieden bij de koopvaardij, slachtoffers
van. de hongersnood .en niet te vergeten; joden .
175.000 doden. Maar we hebben er niet om gedacht, de goeden niet te na gesproken. En er stond ook niets tegenover deze
particuliere onachtzaamheid. Niet op 4 mei en niet op 5 mei. Terwijl er in het hele land herdenkingsplechtigheden en vreugdefeesten werden georganiseerd was er hier niets. De vlag ging uit, dat
is alles.
Voor iemand die suikerbieten en tulpebollen heeft gegeten
en soep va~ aardappelspruiten, die tot tweemaal toe ternauwernood de Grune ontliep en die de jo.denvervolging van zeer nabij
en aan persoonltjke vrienden heeft zien gebeuren is het wel heel

bitter dit te moeten constateren.
En voor degenen die werkeltjk geen reêel beeld meer voor zich
zien van wat er onder andere gebeurd is1 moge het hiorna volgende
vers dienen.
RAZZIA.

=----,..=
----?

(1)

(2)

Het was een nacht als andere nachten.
Ik lag gerust in bed en sli~p
Terwijl een leger opge jaagden
Beneden door de straten liep.

Terwijl ik sliep en we Ll Lchf droomde
Van God weet welke zaligheid
Drong zeer nabij 2en knechtenbende
De joden naar de eeuwigheid.

Het Oude Volk der ballingschappen
-Zo vaak verdreven en begapt;
LJO vaak afschuwelijk mishandeldWerd deze nacht opnieuw getrapt.

Zwaar moesten ztj het lot betalen
Het uitverkoren volk te zijn.
De vreugde zal in hun historie
We I nauwelijks te vinden zijn.

Ook deze nacht was uitverkoren.
Opnieuw stonden ztj dicht opeen.
Een leger groene duivels danste
Bezeten om de kudde heen.

Mijn droom mocht niet teneinde komen. ~
't Was vader die mij wakker riep.
, .ê
8t-a:--op en kijk naar bu i t en , zei hijv §
Terwijl hij naar het venster liep.
:

Ik stond dan uren voor het venster.
Nooit werd de mens zozeer vergooid.
Mijn vader zei alleen maar: jon.gen 7
Bektjk dit en vergeet het nooit.

Ik zag de drommen langs mij trekken
Met hun bagage op de nek.
De hopeloze grauwe massa
In hun gigantisch vertrek.

Ik zag de mannen
Vaak moedig soms
Terstond getrapt
Als ze maar even

Ik zag de kinderen medevoeren
Gedragen of as.n noeders hand
Verwezen ktjkend naar de velen
Of huilend met hun klein verstand.

en de vrouwen
vertwijfeld gaan
en toegebulderd
bleven staan.

-
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Ik zag het jonge meisje lopen.
Misschien gaf ze sinds kort haar
woord.
Straks het genot der kampbewalcers
En dan verlept en dan vermoord.
Ik zag en zal het niet vergeten
Evenmin als de Vijfde mei.
Er ztjn er die het niet meèr weten
-Mi s ach i.en is dat hun kwaad gewetenIVIaar smart blijft smart en vrij blijft
vrij.

Ik zag de ouden moeizaam voortgaan
Vaak opgejaagd nog in hun gang.
Ztj waren minder te beklagen~
Voor hen. duurde het leed niet lang.
Ik zag en zal het niet vergeten.
Ik was nog jong: eerst zestien jaar
Maar sinds die tijd wens ik verbeten
Te strtjden tegen nieuw gevaar.

-

VAf~
DE
---- REDACTIETAFEL
------------DONATEURS. Ook in de loop van deze
lîlaand zullen de kwitanties van de
donateurs worden geincasseerd en wij
hopen op dezelfde medewerking van U
als in het afgelopen jaar.
U zult wel begrtjpen. dat deze vrtjwillige btjdrage noodzakeltjk is voor
het in stand houden van onze dorpskrant.
Wilt U het gehele verenigingsleven

-

--

steunen1 word of bltjf dan donateur·
't; Berkeblaadje.
De minimum jaardonatie is f 1125.
HIERBIJ vestige:n wij Uw aandacht erop 1 dat één onzer redactieleden op
4 juni av s , om 9.L;-O uur voor de
radio zal spreken over de zender
Hilversum IL
KOPIE EN ADVERTEWTIES voor het volgende nummer uiterÏtjk 24 juni insturen aan Adm. Kantoor Bmit.
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St.JORIS VERSLAAT HET DORPSGEBEUREN.
HET WITTE KRUIS9 dat reeds geruime
tijd bezig is om te komen tot de
stichting van een vnjkgebouw7 was de
laatste tijd nog al eens in het
nieuws. Over. het al of niet bijbouwen
van douchecellen is èn in het Witte
Kruis èn in de gemeenteraad nogal
van gedachten gewisseld en toen er
tenslotte sprake was van de rentabiliteit van een zodanige badgelegen:
heid 9 werd door een onvolledige voor-i
lichting in de r aad , het plan niet
'
aanvaard.
Intussen zijn de misverstanden opgehelderd en aangezien de Witte Krui
afdeling de vereiste vergunningen
intussen heeft ontvangen9 kan tot
nbesteding worden overgegaan.
B. en W. zullen beide plannen dan
onder de loupe nemen en aan de hand
va.n de aanbestedingscijfers de zaak
opnieuw in de raad aan de orde stellen! We wachten nu maar af •
D~ 2,UIVELFABRIEK nDe Stertt heeft er
schtnbaar minder moeite mee9 want
daar wisten ze beslag te leggen op
een eerste prijs tijdens de geheime
kaaskeuring te Alkmaar. Hulde aan
deze bekwame vakmensen:
UIT DE WiEER terug in de Kerkebuurt
denlzen we even terug aan het gehouden Oranjefeest9 's middags voor de
kinderen te Bobeldijk en 's avonds in
De Ridder en te Bobeldijk voor de ou~eren. Ondanks de koude was er flind belangstelling
en werd er van het
gezelschap Jan en Maartje Buisman
zowel als van de eigen revue in Bobeldijk in hoge mate genoten.
EEN GOEDE AVOND was ook de bespreking
door ds. Doorn over de onkerkelijkheid in West-Friesland. Naar de oorzaken werd danig gespeurd en een forum had tot taak om de uit het publiek gestelde vragen te beantwoorden. De kern werd volgens St. Joris
niet aangeroerd9 angstvallig wordt
aan de "vrijzinnige vrijzinnigheidiv
vastgehouden en de gestelde vragen
gingen aan dit criterium voorbij .
Niettemin was het een uitstekende
avond en meerdere van deze avonden
zullen zeker de protestanten meer
kerkbesef b~brengen.

Het feit alleen al, dat er over
gesproken wordt 9 .i.s reeds belangrijk.
DE OUDEN VAN DAGEN gaan weer een
mooi reisje tegemoet, in tegenstelling met bovenstaande, zal het
zeker niet aan belangstelling ontbreken voor deze zaak!
Natuurlijk doet het comité weer
een financieel beroep op de gemeentenaren en St. Joris beveelt
deze lijstcollecte in Uw aller warme belangstelling aan.
DE VAN DRIE op twee dagen teruggebrachte kermis was druk bezocht .
Het weer werkte mede en de grootste exploitant, de Heer Barten,
was zeer tevreden over de uitslag.
Voor de kolvers en biljarters
was er weer voldoende gelegenheid
om het spel met de bal te beoefenen. De Rode Leeuw hield zich afzijdig en zodoende was dus alle
drukte in de Kerkebuurt.
BERKHOUT kreeg op de 2e kermisdag
bezoek van een ilelikopter, die in
verband met de verkiezingsaktie
een landing maakte op het voetbalveld.
Burgemeester Beomsterboer is mede opgestegen, maax wilde toch op
het Hoornse voetbalveld weer liever vastere grond onder de voeten
hebben.
VAN BOBELDIJK krtjgen wij bijna geen
nieuws in onze dorpskrant. Als er
een Bobeldtjker is, die voorkomende
gebeurtenissen en berichten aan
ons door wil geven? zouden wij dat
zeer op prtjs stellen. Wie kan ons
daarmede helpen?
VARIA
Sommige mensen hebben een zeer
aparte correspondentiesttjl, getuige onderstaande zinsnedeni
"Daar mijn vrouw een zoon ter aarde
heeft geschonken •.•
0Mijn
vrouw moet hete zitbaden gebruiken, als de kachel brandde kon
ze het daarop doen •••
"We hebben een kamer verhuurd aan
een oude dame, waarin de hele dag
een gaskachel moet branden .••
"Tot voor kort bereidde mijn vrouw
alle spijzen met petroleum •••

VOOR IEDEREEN)!
Wtj willen trachten voortaan elke maand een
kruiswoordpuzzle samen te stellen9 waaevoor na
eventuele loting de winnaar een leuk prtjsje in
de wacht kan slepen.
We beginnen hier dan met een betrekkeltjk
kleine en eenvoudige puzzle9 waarop we dan ook
heel wat inzendingen verwachten.
Alleen de ged~ukte opgave in het krantje
mag worden ingestuurd9 en wel vóór 15 juni a.so
aan Adm. Kantoor Smit9 A.14lb.
De prtjs voor deze keer~ t pond roomboter!!
1.

3.

5.
7.
9.
ll.
12.

Horizontaal.
Echtgenoot van zuster van vaè.er. 1.
2.
Na tien tellen.
Hummel.
4.
6.
Sinterklaas btj het leger.
Franse N.V.
8.
10.
Rang btj de polttie (afk.)
Waar het witte strikje btj hoort.
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---De Botercake!
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Verticaal.
Rivier achter het IJzeren Gordijn.
Hoofddeksel.
Beroemde boekenfiguur.
Visbewaarplaats.
Kenletters van h.L.M.vliegtui~.:
Kun je in de spiegel zien.

bevr-agen : D. 32? Bobeldijk.
Te koop: Twee gebl. korte jasjes en
twee paar witte schoentjes9 maat 37
z.g.a.n.
J. Leeuw1 A.287 Berkhout

3/6

10/6
17/6
24/6

In Noorderdragt9 in Noorderdragt9
Daar bakken ze hem modderzacht.

1

In Warder9 in Warder9
Daar bakken ze hem harder.

L

PREEKBEURTEN
Geen dienst
10 uur
ds. Doorn
10 uur
ds. Doorn
10 uur
ds. Doorn

I

KALENDER
[ 14/6 Reisje voor ouden van dagen.
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In Oterleek9 in Oterleek9
Daar bakken de vrouwen botercake.

.Maar in Buiksloot9 och in Buiksloot9
Daar bakken ze alleen maar brood.

-~

;..,_

KINl)EREN---i

Btj Kraantje Lek9 btj Kraantje Lek9
Daar bakken ze hem zelfs met spek.

::::..

-------------------------------------------------------------------------VRAAG
on. AANBOD
Te koop: Autoped op luchtbanden. Te

Visitekaartjes9 felicitatiekaartjes
e.d. moeten 7 btj 10 cm. groot ztjn9
indien U ze per post wilt verzenden.
Het oude model kunt U dus niet meer
gebruiken9 ze worden dan ook niet
meer door de P.T.T. besteld.
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Hieronder zien jullie één van d.i e
hollandse dorpjes9 waarover in het
gedicht hiernaast wordt verteld.
Vinden jullie het ook zulke vreemde p.l aat sn am en?
Vriend.
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____ VERENIGINGEN_EN_INSTELLINGEN
_
11Volhardingn
Onze vereniging zit op 1t ogenblik
in nood, drie van de beste le parttjleden, n.l. Bolo bugle7 le bugle en
le piston, hebben bedankt.
Dit is voor ons een zware slag,
wtj willen dan ook een beroep doen
op de Berkhouter oud-leden om deze
plaatsen te willen innemen.
Aan leerlingen voor deze parttjen
hebben we momenteel nog niets, het
moeten direkt muzikanten ztjn.
Komt en helpt ons!!
CoÖp. Boerenleenbank
"Ber-khou t 2"
·ttingsureng
:Alle werkdagen van 2-5 uur.
!Vrijdag bovendien 's ochtends van
19-12 uur en 's avonds 7-9 uur.
;t s Zaterdags van 10-12. 30 uur

!tP.:. . . . H9tG..l. . J?üli .... .Y.?.E:,1I.P:?::r.'.tt . 1 ..... fiqq;r::g.~
Deviezen,
Het vakantieseizoen nadert weer en i
daarmede ook de vraag naar vreemd
'
geld. Er is weer voorraad van de
verschillende deviezensoorten aanwezig, maar in verband met de voorraad
stellen wij het op prijs dat U ons tijdig opgeeft waarover U wilt beschikken. Omgekeerd staan wi] U gaarne ten
dienste met het verstrekken van inlichtingen omtrent passen e.d. en
als U per auto reist, over de beno"igde papieren. In het laatste geval
''-::c's het vooral gewenst tijdig de zaak
in orde te maken.
Aanslagen Landbouwschat.
De aanslagen voor he Landbouwschap ztjn zo ingericht, dat ze op
eenvoudige wtjze via de Boerenleenbank kunnen worden voldaan. De rekeninghouders kunnen de biljetten
op het linkerdeel tekenen en btj ons
bezorgen. Op de aangegeven datum
zorgen wtj dan voor betaling, evenals
btj de gewone belastingaanslagen.
Bedri.ifsver. v.h. Agrarisch bedri.if,
Ook deze nota's kunt U zonder meer
btj ons bezorgen, daar de meeste rekeninghouders ons voor de betaling
reeds machtigden. Ook hier wordt
weer op de verschillende data, waarop de termijnen vervallen, betaald.

Voortgaande __y_Gf-"_~etering v.d, rent_evoet.
Ook na de jongste Staatslening,
waarbij f 400 miljoen à 3;% werd
gevraagd1 is de rentevoet iets
verder gestegen. Als gevolg daarvan daalden de koersen van de obligaties. De nieuwe lening werd uitgegeven tegen een koers van 99?
maar noteert nu 96.
3% Grootboek 1946 zakte in tot
91. Het valt nog niet te voorzien
of aan deze sttjgende tendens van
de rentevoet reeds een einde is
gekomen •
1-·--·----·
··------~-------"l
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"Plattelandsvrouwen"
Onze bond hield op 15 mei j.l.
haar jaarlijks u l t s t ap.je , "s mor ger;
om half acht zijn we met 77 dames
met prachtig zomerweer gestart.
Om 10 uur arriveerden we in Leerdam waar de Glasfabriek bezichtigd
zou worden. We werden verwelkomd
met een kop koffie7 waarna de
rondleiding begon. We kregen veel
te zien vsn deze zeer grote fabriek7 toch hadden we graag nog
meer van de glasblazertj gezien7
daar dit voor ons heel interessant
is. Hierna is de "Glashof11 bezichtigd7 dit is een afdeling met tentoongesteldo soorten glas7 die allen gemaakt ztjn in de fabriek.
Om half één is de meegebrachte
lunch gebruikt, daarna volgde een
rondrit door de bloeiende Betuwe
langs het riviertje De Linge. Dit
is wel zeer in de smaak gevallen
btj de dames. Het is een streek7
waar je anders niet zo komt, maar
in deze ttjd van 't jaar is het er
zeer mooi.
Een beetje verlaat door wat omrtjden7 kwamen we om half vijf in
Haarzuilen aen, waar we het kasteel "De Haar'1 bezichtigden. Dit
prachtig in de natuur gelegen kas-·
teel met ztjn oudheden en antiek is
zeer zeker de moeite waard om bekeken te worden.
Jammer was het, ètat. één onzer
bussen pech had gekreg.s3n7 zodat vV9
een paar uur hebben moeten wachten.
Nu kwamen we om 11 uur thuis na
een mooie geslaagde dag,
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Voert alle schilderwerken
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Klassieke
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Rembrçl.Ildt

1956,

Een mens kan soms vreemde gedachten hsbben. Onlangs had
ik zulke. Ik had namelijk het een en ander gelezen over Rembr and t ,
U weet wel: hij was de beroemde hederlandse schilder, wiens geboortejaar 7 350 jaar geleden, wij thans herdenken.
Ik had iets gelezen over zijn jeugd, over zijn eerste jaren
van geluk en roem. Ook iets over zijn rouw om zijn geliefde Baskia
en over de deining in het stijve, calvinistische Amsterdam van 300
jaar geleden, dat zijn samenleven met Hendrickje Stoffels wel
moest verwekken; over de miskenning van zijn grootste kunstwerken.
Tenslotte ook over zijn dood en trieste9 armoedige begrafenis in
de Westerkerk te Amsterdèm.
· En toen hadden mijn vreemde dromen vrij spel. .
Ik gihg naar Amsterdam, naar diezelfde Westerkerk. Na r 15 r::
300 j aar- wekte ik Rembr and t uit zijn slaap. En in een taxi nam ik
hem mee naar· het rijksmuseum.
Daar zag hij de duizenden van elke kleur en afkomst voorbij
schuifelen aan zijn onschatbaar waardevolle schilderijen. Van enige
afstand lette ik niet op de ach.i.Lder-ijen , maar op de schilder. TI,c
keek naar zijn oud doorgroefd gezicht en langzaam zag ik in die
oude ogen iets opgloeien van een stille tevredenheid en trots .
· Tevreden en trots. Hij kon het zijn omdat hij bemerkte 350
jaar geleden niet voor niets geboren te zijn .
In het Amsterdam'van de gouden eeuw leefden tovenaars .
Tovenaars waren toch de machtige kooplieden, die van hun
eeuw de gouden eeuw maakten, van hun stad een wereldstad9 van hurc
land een belangrijke mog.endheid. Zij waren de t.ovcnaar-s met de cijfers in a_e dikke folianten. Van hun belangrijke o::::misbaarheid wa_ ren zij overtuigd.
?7aest hen leefden de andere t.ovenaaz-s . De tovenaars met het
licht en van hen was Rembrandt de grootmeester. Een schilderij van
hem is één brok lichtwerking.
De kooplui vonden zichzelf9 hun schepen en hun folianten
be Langr-ijkor- dan de schilders en hun schilderijen. ff_·.n namen zijn
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echter ver-g e t en , hun schepen ver gaan , hun folianten ver·stoft.
Rembrandts naam prijkt in hoofdletters in De vvereldpers. Zijn
schilderijen maken de mens van 1956 stil omdat deze beseft iets te ervaren van onvergankelijke schoonheid.
De oude romeinen wisten het wel toen ze beweerden~ vita brevis9
ars longa. Het leven is kort7 de kunst langdurig.
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VERENIGINGEN.
Van de verenigingen
komt het laatste halfjaar veel minder kopie dan voorheen het geval
was. Er vinden toch regelmatig wel
gebeurtenissen plaats7 die gepubliceerd kunnen worden.
De opzet van de dorpskrant was o a , ,
dat de verenigingen op een gemakke- i
lijke en voordelige manier hun mededelingen kenbaar konden maken.
Hiervoor wordt door öie verenigingen
en instellingen een jaarlijkse bijdrage betaald. Het zou niet juist
zijn om van het hierdoor verkregen
recht; regelmatig mededelingen te
kunnen plaatsen9 geen gebruik te
s

_<L.e~1
V,ïj hopen dan ock , dat de besturen

t'

e

en speciaal de secretarissen hierop
hun ëandacht vestigen.
·
F.~.MILIEBERICHTEN 9 zoals ver-Lov i.ng ,
huwelijksaankondiging enz. worden
gratis geplaatst!
YR:b-AG ::::;] AANBOD à f O 9 25 per regel?
succes bijna altijd verzekerd
KOPIE EN ADVERTENTIES voor het
eerstvolgende nummer van de Dorpskrant s.v.p. uiterlijk 27 juli Ln Le veren bij Administratiekantoor
r':i.i t 7
A. lL!-lb 9 Berkhout.
Red.
:::::.:.t===."'-'

Bt,JORIS VERSLAAT HET DORPSGEBEUREN
---=-·......-·-----'
HIJ B""EEFT het er trouvvens niet druk
mee, want wat het n i.euws betreft 7
zouden wij van komkommertijd kunnen
spreken!
Over komkommers gesproken, die
hebben het weer ook niet mee; als
in de meeste woon.karn.ers de een of
andere warmtebron moet worden gebezigd om niet al teveel te hufteren9
is het slecht hooi- en komkommerweer. De langste dag bracht ook al
weinig verbetering en over enkele

maanden is dan de zomer weer voorbij, als hij tenminste nog komt.
Enfin, laten we maar niet mopperen, want daar wordt het alleen
maar beroerder door!
vVE S'l'J.PPEN dan maar over naar de
ouden van dagen, die kwamen tenminste met blijde gezichten terug
van hun jaarlijkse uitgaansdag.
Ruim 130 oudjes hebben de tocht
naar Ouwehands D'i er-enpar k in Rheni::~'J
en naar de speeltuinen in Va1ke-"-./
veen medegemaakt,
Er is niemand uit de draaimolen
gevaJ.len; W8~t de S)eeltuin is ook
voor de ou,ï.;: es noe, al tijd een grote
aarrt.r ekke Lij.rhe id,
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weer pr8seLt en met een kopje kof. fie i:a è"e Ricl.de:c· we.r d afscheid genome~ ~ot de volgende keer.
NOG MEER b1i.ide mcns cn , want W, J,
vv d , Linden slaagde aan de föjk:s·-·
universiteit te Groningen voor
t andar-t.s en Mej. L.E. Kuin b eh a a.L
de in Rotte:... . da:1 de akte N ,A. vcci:
leerares in de naaldvakken bij he·~
Nijverheidsonderwijs.
De redaktie van het Berkeblaadj'2
voegt bij de ve I o goede wensen 7 oc0
gaarne de b ar-e .
\VEER IS B.Ji:T Witte Lruis in het
nieuws, want de vorige week vond
de aanbe st.ed.i.ng plaats van het
nieuwe wijkgebouw,
Er war en slechts drie inschrijvers
P. Borst 9 Spierdijk, P. Kl.ok , Berk-·
hout en J, Hedcles 1 Ber~dlout.
De begroting was f 52.2051-- met
douchecellen en f 44, 5391-zonder de-·
ze
l:: ':'.'c."•. gelegenheid.
Jo Heddes waa de laagste inschrijver voor resp. f 57.6907-- en
j 52. 582 9 -·-.
:=n v er-b and met het
overleg met gemeentebestuur is de
·:unning r.og even aangehouden.
EN HIERMEDE sluit St. Joris voor
dit keer de gebeurtenissen uaar af,
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Htj heeft geduimd voor goed zomerweer'.i want de boeren moeten nodig
hooien en met. enkele dagen begint
de aardappelen- en bollencampagne
voor de tuinbouwers en voor beiden
moet het zonnetje er btj.

P R E S K B E U R T E N
1/7
8/7
15/7
22/7
29/7

19
19
10
10
10

uur
l,, .J..
uuruur
uur·
uur'

ds.
ds.
ds.
ds.
Juffr.

Doorn
Doorn
Doorn
Doorn
v. Vliet

v_QQL9e
Beste Jongens en Meisjes,
Van Martha Baas hebben we een gedichtje gekregen en omdat het
zo goed gedaan is krijgt het deze kee.r een ereplaats in onze
kinderrubriek, Zouden er, nog meer z.ijn , die zó goeëL kunnen
dichten? Hier komt het en het heet:
Liselotje.
Liselotje'.i in haar tuintje
Werkt voor trwee ,
Alle bloempjes moeten water7
1t
Valt niet meeJ
Madeliefjes en viooltjes
Langs het pad,
Vragen allemaal zo vr i end 1 lijk
11Geef
ons wat11•
Liselotje~ in haar tuintje7
Rerkt maar door.
En de bloempjes knikken zachtjesf
nDank je hoorl"
Die twee d2ar gaan op bezoek bij de
schoonste vrouw van het land7 zoiets is
eigenlijk alleen weggelegd voor een heerJI
Kleur deze belangrijke ontmoeting
noem de namen van deze
drie figuren en stuur
het op vóór
10 juli.
Een aardige prtjs
ligt klaar! !
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ONZE PUZZLEHOEK

----::::

Op onze eerste kruiswoordpuzzle zijn maar heel weinig oplossingen binnengekomen en daar er geen juiste oplossing is ingezonden kan het ; pond roomboter niet aan de winnaar overhand rgd worden.
Vele mensen vonden de puzzle toch nog te moeiltjk? maar U moet
wel bedenken~ het is ook niet gemakkeltjk omroomboter te kópen!
Echter onze tweede puzzle is stellig niet moeiljjker~ zelfs
zullen velen deze gemakkeltjker vinden.
De oplossing van puzzle no. 1 was:
1. Oom
1. Ob
3 . K• 0
2 . Mu t s
5. Uk
4. Ot
7. St'af
6. Kaar
9, S.A.
8ó 2.H.
ll. H.C.
10. Ik
12. Rok
e

""'

--."

=:::-

--§:

=E
-:;.--=
:.

,_

--.•.
---:;;.

~
:;:

"'---

""'

z;

...•...,.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Horizontaal
Jaargetijde.
Voorzetsel.
Lichaamsdeel.
Moment.
Koninklijke aanspr-eekt i tel (Fr.)
Vrouwennaam.
Voorzetsel.
Vormt het einde van het spel.
Verticaal

1. Handbedekking

9. Dierengeluid.
10. Onbekende.

ll. Niet de laatste.
12. Chaos.
U
13. Zie 6 horizontaal.
14. Verbinding,
Ook voor de juiste oplossing van deze puzzle7 welke voor 15 juli
moet zjjn ingeleverd bij Administratiekantoor Smit 9 is als prijs weer
een; pond roomboter beschikbaar gesteld. Doet Uw best9 het is· toch
wel de moeite waard!
VARIA
Dat sommige mensen een aparte correspondentiesttjl hebben lieten vTij
U vorige keer reeds zien9 toen wtj
enige zinsneden uit brieven aanhaalden. Hier volgt nog een interessant schrrjven9 welke gericht was aan
een sociale instelling:
"Tot mijn :verbazing deel ik U mede 9
dat ik op 12 dec. met een hersenschudding ben gaan lopen. En daar
ik Vader ben van 1 vrouw en 4 kin-

deren zitten vnj automatisch op
centen te springen. Ik moet toch
ook betalen mijn hu.t shuur 9 kasgeld
en verder levensstanden7 maar ik
weet wel mannen met dikke beurzen
hebben maling aan Jan Grijpstuiver.
Ik wil U wel mondeling bezoeken7
maar mtjn vrouw verwacht iedere 10
minuten een baby . Geef me dus· uitkering. Ik blijf in b Lijde verwachting 7 die zich noemt7 a
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VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
-----------------------------------Coöp. Boerenleenbank

-....

"Berkhout 2"
:
Zittingsuren~
: Alle werkdagen van 2-5 uur.
•..
! Vrijdag bovendien Is ochtends van
j 9-12
avonds 7-9 uur.
's Zaterdags ve.n 10-12,30 uur
in Hotel Pijl,
Veemarkt,
Hoorn
..
.. .. .
.
.
.
.
... Diverse werkzaa:rnheden.
eerste halfjaar 1956 is gepas=e Het
seerd
en het begi.n van het 3e kwar::
taal geeft weer diverse bijzondere
werkzaamheden:
..,..; 1, Loonbelasting en vereveningsheff.
. 2. Zegels voor het Bedrijfspensioen
3, Als U nog niet de afrekening van
~
het Centraal Beheer ter betaling
hebt afgegeven dan dient U er wel
rekening mee te houden dat per
1 juli als regel de tweede termijn
betaalt
dient te worden.
~
4. Per 15 juli a.s. dient eveneens
de heffing van het Landbouwschap
:
voldaan te worden en ook daarmede is hét zo gesteld, dat als U
de nota nog niet ter betaling
..::
hebt afgegeven dan begint nu de
tijd te naderen om dit in orde te
maken. Als U het uiterst linkse
deel van de nota tekent en deze
é
dan in haar geheel in de bus de:
poneert, dan schrijven v1dj op de
::
betaaldag het bedr3g voor U over.
= Deviezen.
Voorraad van belgische - franse t:
e
itse en zwitserse valuta is steeds
aanwezig,
maar in deze seizoenperi::
...~
ode stellen wij toch ook nog een tij;
dige opgave op pr~s7 opdat we hiermede rekening kunnen houden, Ook dit
jaar is de belangstelling voor het
buitenland weer groter7 zodat de
vraag naar deviezen toeneemt. We
kunnen echter niet van alle soorten
..• zoveel in voorraad nemen dat we op
. elk moment aan elke aanvraag kunnen
voldoen. En nog niemand onzer gaat
::... zo onverwacht weg dat daarmede geen
•..•. re~ening kan worden gehouden.
De rentevoet.
Een aantal factoren heeft er toe
geleid dat de rentevoet ook de laatste maanden nog regelmatig iets
....;
...... stijgt. De koersen van de staatsobli:..• gaties d.al en daardoor nog langzaam
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en zo noteert 3% GrootbDek 1946
thans weer omstreeks 91-91}.
1906 - 1956
25 Augustus 1906 werd Boerenleenbank "Berkhout 211 opgericht, 25
augustus 1956 wordt dus het 50jarig bestaan gevierd.
Hierover volgen spoedig nadere
mededelingen.
1r:Bond
voor St~ats12en_sionnering"
Het was voor onze oudjes op
14 juni weer een gewichtige dag,
allen war-en d an ook vroeg uit bed
om het reisje weer mee te maken.
Er werd gesta~t om ongeveer acht
uur van uit de Ridder met als
doel: op rraar- Rhenen.
Btj het pont hadden we echter
ruim een h a l.f uur vertraging en
tussen Amsterdam en Utrecht werden we verrast op een hevige onweersbui. l\Jaar h Ler-ua is het g,3lukkig verdor goed weer gebleven.
Na in Utr---:cht koffie te hebben
gedl""onken kT1éL1e11 we ruim 12 uur
in Rhenen aan. Daar eerst brood
gegeten en toen het dierenpark in,
het zonnetje s ch ecn weer dus werd
er volop genoten.
Hierna ging het weer op huis aan
maar op de terugweg werd Valkeveen
nog even aan gedaan. Zo kwamen vve
half negen voldaan _weer in de Ridder aan 1 waar nog een ccncumptri e
werd gebruikt, Het woord werd
hierna nog gevoerd door wethouder
Bakker en de_ Heer P. Groot.
Namens allen die mecgeweest waren dankte de Heer Wit in het bij_ zonder de geneentenaren? die door
het tekenen ven de lijsten er aan
hebben medeg2werkt9 dat het jaarlijkse reisje weer door-gang kon
vinden. Ook werd het op prijs gesteld dat de pleatselijke pers9 de
Heren Leeuw en Leegwater aanwezig
waren. Tevens werden Zr. de Boer
en het comité bedankt en nog in
het bijzonder het fanfarecorps
"Vo Lhar'd i.ng:", we l.k e vereniging
weer zorgde voor een vroltjke noot
en hierdoor eon prettig einde
maakte aan deze geslaagde dag.
En we zullen maar zeggen~ tot
een volgend jaar!
We willen hopen, dat eenieder
dan weer pre s errt is!!

Alle Verzekeringen
KLAAS SMIT
Belangrtjke punteng
+ Solide Maatschappijen
-:- Concur-r-er ende Premien
-:· Deskundige Voorlichting
+ Discrete Bediening
+ Belasting Besparing
-:- 17-j arige Ervaring
~erk.hout A. 88a
- Tel. K. 2295-239
Overal te ontbieden

F"'=-----=-==--~------4

Tabak1 sigaren, sigaretten
Schrtjfbenodigdheden
Koffie en thee
,1-

----~~-.,~,=-~--_:_~~:~~---!
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N~ GRAFT[)YI<
G. KOMMER

.ee

I
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SCHOENMAKERIJ
G.T. BERVEL-!1'TG
m
B1:!iRKHOU1- A 165
is zeker het aangewezen adres voor
al Uw schoenreparaties. Pr Lma kwaliteit en keurige afwerking!
Steeds voorradi~:
'-j '
Bchuimrubber inlegzooltjes voor geJ
voelige voeten1 kleurpasta en
creams. Polsriemen in vele kleuren7
veters schoen en lederen jassenvet
alsmede alle maten kinder-9 damesen mansrubberlaarzen, klompsokken1
gymschoenen in effen zwart of wit
en ook in blauw met wit9 ook hoge
z.g. baseballschoene~7 2lles merk
Hevea.
Beleefd aanbevelend9
G. 'I'. Bervel ing e
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LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN
LANDBOUWJ/ERKTUI GEN
D • LAJ.'\î GEREIS
BOBELDIJK
TEL.253

_
Bij Nieuwbouw en Verbouw
Belangrijke Besparingen
I ê
Door Premie en. Subsidie
-{ i
Vrtjbltjvend Inlichtingen..__,. f
PvKLOK
á
TEL.
BERKHOUT
;
263
Tel.
266

000

•
T

2

5

-

NIEUWBOUW
VERBOUW
/
DIVERSE REPARATIES

•

1.
2

::

.:::.

Thans prima
DROOGSCHEERAPPARATEN
verkrijgbaar
welke werken zonder elektrische
stroom. Ideaal voor vakantiegebruik.
Tel.254
Prijs f 58 1 50

Desgewenst komen wij U wekeltjks
vragen en bezorgenl
Beleefd aanbevelend,

""

•..~

feestjes en parttjtjes.

JAN BEULUTG
i!D E
P.

VRIEND
SCHA
LANGENBERG

P0

-z

~

;::

Ontbreekt

DORPS KRANT
R ,..D,
:. . ~
RED.COMM.:
TECHN.VEQZ.:

-i-

K. Leeuw Iv.Izn.
Mevr . NieJ:.'OP 7 C. J. Kuyper
Ds. L. Doorn, D ,· Langereis
F. Feetoo~, J.D. Smit.
Administratiekantoor Smit.
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1 september 1956
De kunst om feest te vieren.

Vindt U het ook zo prettig om kennis te maken met men"
sen buiten Uw eigen levenskring? Ik wel 1 Soms ben je ver-wonderd over bepaalde opvattingen of daar gekoesterde ge-·
woonten. Soms wordt er een geestelijk heilig huisje van- je
zelf grondig afgebroken.
Zo was ik met mijn vrouw eens ..op een feest van een
Moeder-overste. Zij was 45 jaar geleden in een kloosterorde getreden en dit feit werd feestelijk herdacht.
Haar orde schreef voor dat ztj geen enkel persoonltjk
bezit mocht hebben. Op haar feestdag kreeg zij 45 cadeaus,
Ik vroeg mij af wat zij hier mee doen moest, Het bleek
dat de ~ceder-overste er erg gelukkig mee was9 omdat zij
nu in de gelegenheid was om 45 mensen gelukkig te maken
met een mooi geschenk.
Aan deze levenservaring moest ik denken toen wij het
feest van de Boerenleenbank mee vierden. ·Feestvieren en
anderen gelukkig,maken-· was ook hier het parool.
Het jubileum,van onze Bank zal bij alle vereniginsen
nog lang in het geheugen blijven! De meestal schrale kassen ztjn nu eens flink gevuld door deze feestgave.
Voor de ledep van de culturele verenigingen een be·
wjs temeer hoe hun werk gewaardeerd wordt.
:i:I:en c onrc Li.men t en een dankwoord is hier wel op z ijn
»Laat s ,

-

-

Het vj_~ftig-j ar:j.g bestaan van de Bank is op waardige
wijz e gevierdl

--._-

VAN DE RZDACTI~TAFEL

witte kerkje van Heilo en hopenlijk
in een gemeente waar het kerkelijk
lJUZZLE No. 3, Uit enige tientallen
leven op een hoger peil staat dan
opiossingen is als prijswinnaar naar
in West-Friesland.
ver-en gekomen Mevr , J. BierhaalderDat wij hem h i er-bij alle goeds toeHelmig, A.300, Berkhout. De edammer
wens sn , daarvan kan hij zich verzekaas zal b i nrrenkor-t bij U thuis workerd weten!
den bezorgd.
Moge er zondag ee3 g~ote belangstelling bij zrjn afscheid zijn!
ROPTE EN ADVERTENTIES voor het
Moge het ds. Doorn en zijn gezin
eerstvolgende nummer van de Dorpsin
de nieuwe woonplaats goed gaan?
kr ant. s s v s p . ui ter lijk inleveren
MOGEN WIJ OOL. nog even Uwe aandacht
25 september bij Administratiekanvragen voor "Vo Ihar-d i.ng" dat en
toor Smit, A.14lb, Berkhout.
bloc zaterdag, l september gaat
Red.
aardappelen rooien? Ter versterking
van de kasmiddelen wor d+ door dit
corps een stuk bouwland geer_ploiSt.JORIS VERSLAAT HET DORPSGEBEUREN.i tes2rd
en hierop poot2ardappelen
BIJ HET ophande zijnde af scheid van
verbouwd. Het is aardis gevonden?
maar nood maakt vindingrijk! Wij zu'::r::---ds. Doorn wegens zijn vertrek naar
len duimen voor goed ël...roog weer
Heilo brengen wij alvast een eresaluut aan deze zeer gewaardeerde
(dat mag er wel bij in deze tijd) en
medewerker en lid van de redactiewij ·wensen "Vo Lhar-d.Lng" al vast een
succesvol weekend toe.
c omm i s s i e van het Berkeblaadje.
bede door zljn toedoen zag dit
ZN NU NOG even over het gouden
kleine dorpskrantje het levenlicht
feest van de Boerenleenbank, dat op
en hoeveel malen, dat hij hiervoor
z o ' n uitstekende wijze is gevierd,
het hoofdartikel op de voorpagina
De
grote bladen hebban reeds op
schreef, weet ik niet precies meer;
ruime
schaal van dit gebeuren kenmaar zeker is het, dat deze kleine
nis
gegeven
en treden wij niet uits t uk j o s van een zodanige rijke invoerig in herhaling. Unaniem zijn
houd waren, dat hiermede de mens
alle bezoekers van oordeel7 dat de
L. Doorn volledig werd getekend.
ba11k zich oen uitstekende gastvrouw
IEj heeft zich gedurende zijn verheeft getoond ..
blijf te Berkhout een warm sociaal
En wat te zeggen van de vele gevoelend mens getoond, die in de
schenken die de jubile.resse in
eerste plaats zijn hart in stelde
combinatie met de nutsspaarbank
voor het kind en de mens, die hulp
heeft
uitgedeeld.
en steun behoefden. Bijna dagelijks
Een
kleine 5000 gulden verhuisde
ontmoette men hem in het dorpsbeeld
naar
de
kassen van talrijke verenien al tijd was het hem weer om- de
gingen
die
vrijwel allem~al met
mens te doen.
schaarste in de f i.nanc i.en hebben te
Zijn belangstelling voor alles,
maken.
waardoor de dorpsgemeenschap wordt
Hulde aan de initiatiefnemers ven
gevormd, is genoegzaam bekend en
dit uitstekende wer~. Bij de vele
veel van zijn tijd heeft hij aan haar
goede woorden1 die op dit feest ZDD
besteed.
gesproken, voegt 't Berkeblaadje
Dat ook zijn echtgenote hieraan
nog
gaarne de hare,
haar aandeel leverde was eveneens
--------------------------------------------------------------------een zeer te waarderen eigenschap.
Ds. Doorn was niet blind voor de
5/9 le steenleggin3 Witte Kruisfouten in en om de kerk, maar hij
gebomv 10. 30 uur,
zocht naarstig naar de wegen om ook
De Ridder
Alg.
Verg. V.V.B.
6/9
hierin verbetering te brengen,
Ridder
De
Inst.
v.
Arb.
Ontw.
11/9
Op zondag, 2 september zal htj zrjn
De
Ridder
en
17/9
Floralia
16/9
afscheid preken voor de gemeente,
De
Ridder
Klaverjaswedstr~d
22/9
die hij 11et grote trouw en ijver
De Ridde~c
25/9 Plattelandsvrouwen
heeft gediend, hrj zal zijn predikan_-----=------------------------tenarbeid voortzetten in het mooie
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-Het Bestuur
en de commissieleden
hebben
-;-·., V'ï
.
~ nattigheid
en regenwolken
uit de gedachten
ge'
~----___..,~\ - ~
È zet en weer een mooi floralia-programma
ontworpen,
-~=-~· o/;;.-··\._ ·
De planten
zijn_ di ~ jaar. bijzonder goed gelukt,
dus
'~ mogen we op een goeue inzending
rekenen,
31
Om het inzenden nog meer te animeren is het bedrag aan prijzen vveer
verhoogd.
Zendt dus veel materiaal
in. Gij helpt
ons en maakt zelf kans
J.~ op een mooie beloning!
;
Voor de kinderen
wordt weer een voor-dr achtiwedat.r-ijd geor-gan i s eer-d ,
~ geen kindervriend
zal deze mooie middag willen
missen.
,. .,.
Voor de maandagavond hebben wij Con Zelo uit Hoogwoud gekozen,
W:ij
:Q,,
zullen
kunnen genieten
van een fijn stukje
muziek met voordracht
en
qr1g. De Ridder zal weer nauwelijks alle muziekliefhebbers
plaats
kunn bieden.
Wij vragen van alle lede:-:1 medewerking en belangstelling.
Krijgen we dat 7 dan weten we reeds bij voorbaat:. 1956 geeft weer een ge,-: 1 slaagde
floralia.
5 L
.__
Het Bestuur.
---;::
Chronologische
vcl&o!sle.
••
7
ZONDAG7 16 september
s middags 2. 00 uur Opening,
6.00 vur Bal.
~ IvIAANDAG,17 september
"s middags 2.00 uur Vo:-·:rdrachtsw2dstrijd
kinderen.
~
4. 00 uur Hei·ope2::i.ingtentoonstelling.
;:'s avonds
7.30 uur Feestavond
mo t ver-Lot i ng,

èj'

si

r-«

>
.,,--

A. Collectie
p.Lantien .
Bijna 200 collectfes
planten
zijn aan c:e :Lec-:.en uitgegeven,
Het be s truu
zou graag tenminste
100 collecties
op de tentoonstelling
zien.
Zend~
dus zoveel mogelijk in. Ook planten
ter opluistering
zien wij gaarne ..
Om de inzending
van planten
te stimuleren
wcr dcn ook dit jaar uit de
\.. . . . ,.wijken Baarsdorpermeer
en Bobeldijk de planten
opgehaald.
Zorg dus 9 da,
,/ ze zaterdagmorgen
k l aar staan.
Voor bi.n_nen- zowel buitenplanten
is
een wisselbeker
beschikbaar.
Deze werden het vorig jaar gewonnen door
Kl. Smit. Bovendien is j 1009 -- aan prijzen beschikbaar.
Inzenden zaterdag
van 8-12 uur, ingang Kolfbaan.

,... B. B'loems'bukken , bloemruikers
en dri.ifschalen.
~
hier kan eenieder
aan meedoen. Bedrag aan pr-ijzon j 25 9 -- • Graag z i.en
,l·
wij dit jaar een grote inzending
van z , g.n. kinderfantasie.
C, Fruit.
c:
Elk jaar geeft deze rubriek
een sportieve
strijd te z i.en tussen
de .i.r..
zenders.
Bedrag aan prijzen j 35 9 -- , Inzendingen
moeten t~nminste
6 1v .:
groot ztjn in tenminste
3 verschillende
soorten.
Tevens behoort
hieronder de r-ubr Lek e gevulde fruitmanden
mo t fruit
van eigen bedrijf.
:recoratie 9 vulling
en de kwaliteit
van het fruit
zullen
worden beoordeeld,
Deze rubriek
geeft ook kansen aan de klE:inere fruittelers.
Ook
fruit
ter opluistering
ziet het bestuur
gaarn2.
~
Inzenden zaterdag
van 8-12 uur, ingang Kolfbaan.

ê

S

~
~

D. Land- en tuinbouvrorodukten.
Voor deze rubriek
is het bedrag aan pr-ijzcn met j 259 -- verhoogd en ge-·
bracht
op j 95 9 -- • Onze tentoonstelling
is bekend vanwege de beste
in--

-""

zendingGn in deze afdeling,
Wij vragen vcs: J:rnolsoorten
4 stuks 9 van
wortelen
12 stuks9 uien 15,stuks?
sla- en sn~bonen 25 stuks9 vroege
en ,late aardappelen
5 kg. en van land- en tuinbouvvzaden
een flink
monster.
De wisselbeker9 beschikbaar
gesteld
door Burgemeester
Beemsterboer is vorig jaar gwonnen door K. Galis.
Inzenden zaterdagmorgen
van 8-12 uur, ingang Kolfbaan.
E. Dameshui svl~it .
De inzendingen
hiervoor
kunn en bestaan
uit nuttige
en fraaie
handwerk en , oud-nieuw
en verder
alles
wat tot da_;.:.r1es-huisvlijt behoort.
De inzendingen
worden verdeeld
in twee rubrieken
1. Voor meisjes
beneden
14 jaar
2. Vour dames boven 14 jaar.
Beschikbaar
aan prijzen j 1009--9
inzenden op VRIJDAG van 3-5 uur 9 zo mogelij\: in de O. L. iS.
F. Herenhuisvlijt.
Hieraan kan eenieder
meedoen! Bchilderstukjes9 tekeningen,
modelbouw1
z aag->, boetseeren s:nijwerk s alles
is welkom. Bedrag aan prijzen j 60 9
De jury was het vorig jaar zeer tevreden
over het peil der inzendingen.
Tevens is hieraan
een nieuwe rubriek
toegevoegd,
nl. het btjeenbrengen
van vakantie souvenirs
uit binnenen buitenland,
aan we Lk e een speciale plaats
wordt gegeven met aanduiding
van herkomst.
Inzenden VRIJDAG van 3-5 uur i ingang Kc Lf b aan .
G. Foto-afdeling.
Wederom wcr d t inzending
gevraagd van tenminste
z;ss foto's 9 liefst
als
serie 7 echter
ook diverse
ond er-wer-pon is t o ege s t aan , waarbij dan echter
minstens
één landschap
moet ztjn en zo mogelijk ook één kinderfoto,
opgeplakt
op een vel karton
of papier.
Er zijn twee prijzen voor de beste
inzendingen
als geheel bekeken en bij
voldoende
aantal
inzendingen
een extra prijs voor fü; beste
landschapsof dorpsgezichtfoto
EN voor de mooiste kinderfoto.
De kinderfoto
behoeft
niet
echt een portret
te zijn, maar eenvoudig
een foto9 w0arop kinderen
het hóofdmotief
vormen.

-

H. Voordrachtwedstr~jd.
Eeri voordracht·wedstrijd
voor schoolgaande
kinderen.
Ho er-a , weer een
voordrachtwedstrtjd!!
De voord~achten
kunnen bestaan
uit zang9 declamat1e9 toneel
of muziek9 uitgevoerd
door enkelingen9 duo's of groepen.
Maandagmiddag 9 2 uur in Café De Ridder St. Joris.
Bedrag aan prijzen
j 50 9 -- • Opgave voor deelname aan de onderwijzers.

-

~

......

Afhalen de~_E_rijzen.
<:»
Alle goederen en prtjzen afhalen
op dinsdag vsn 8-10 uur9 Dameshuisvl~t
tussen
10 en 11 uur 9 zo mogelijk maandagmiddag tussen
5 en 6 uur.
Na de gestelde
uren kan het bestuur
geen ver-ant.woor-d i.ng voor goederen
en prijzen meer op zich nemen.
Verloting.
Uiterst
fraaie
en nuttige
zaken zijn aangeko ch't om als prijs te dienen.
De hoofdprijs
is een Dames- of Herenrtjwiel
naar keuze.
KOOPT LOTEN- STEUN'Jl DE FLOOF. ! !
'I1oegang.
~ntree voor niet~leden
f 095C per persoon.
Leden en schoolgaande
kinderen vrije toegang.
De tentoonstelling
is geopend zondag van 2 tot 11
uur 9 en maandag van 3 tot 6 uur. De afdeling
Dameshuisvlijt
wordt zondag 8 uur gesloten.
Feestavond.
Entree leden
party.

f O 9 75 9 niet-leden

f 19 50.

l\ie_ sf loop

een gezellige

--0--
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DOET ALLENMEE .AAN ONZE TENTOONSTELLING9 ZENDT IN ::::1': I'OONT BELANGSTELLING. .,..
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COÖPERATIEVE

jaar

BOERENLEENBANK ;1BERKHOU I1
1

IIî•

Zo is dan het 50-jarig
jubileum
op eenvoudige
wijze gevierd
en hoewel
de vo'rm, waar-op dit is geschied
af'week van de meer gebruikelijke
feestavonderi , hopen vrij toch 9 dat U zegt~ het was goed zo.
Indien er· werkelijk sprake was geweest van grote feestavonden
dan meenden wij daarmede niet alleen
te kunnen volstaan
met inschakeling
van de
Leden. De bar.k vindt haar kr ach t natuurlijk
in de kring van leden9 maar
wil zij haar werk ook ten behoeve van de leden goed \::unnen behartigen
7
dan kan zij dit alleen
doen door de vele en trouwe sp aar-de.r-a, die zich
bij haar hebbEn aangesloten,
Grote feestavonden
voor leden en spaarders
betekent
echter
feest
voor het gehele dorp en wij meenden dat dit niet
verantwoord
was, Daarom werd een buitengewone
ledenv.ergacleril1t;
gehouden
met een feestelijk
karakter
en werd het bedrag dat vvij aan kosten bespaarden , door af te zien van een groots feest 9 be sch i.kbuar- gesteld
aan verschillende
plaatselijke
verenigingen.
Op deze wijze hebben wijf 1.5007-kunnen verdelen
onder de openbare
school en 17 ver en.i g.i.ngen, welke werkzaam zijn op verschillend
terrein.
Voor de spaarders
werd bovendien
een verrassing
aangekondigd
nl. een
extra toelage
op alle inlagen9 vanaf het jubileum
tot 30 septeE1ber a.s.
Dit waren de verrassingen7 waarvan wij voor het jubileum
nog niets. kon--den mededelen.
Daar de Spaarbank Berkhout gelijk haar liquidatiesaldo
een
be s t ommrng gaf, werden de plaatselijke
verenigingen
voo--..:' een -oedrag van
f 4.7501-- bedacht.
25 Augustus, 1956 was dan ook niet
alleen
een jubileum.- en feest dag _
voor de Bank7 mao.r ook één van vreugde voor vele verenigingen
en op de
een of andere wijze kon zo iedereen
in de feestvreugde
wor-deri betrokken.
Jubileumgeschenk
van 27 aug.
1% toeslag
op
1% toeslag op
l/8%toeslag
op

voor de soaar_~er_s.
- 30 september
1956
inlagen
t/m f 100,-inlagen
van f 101,-t/m j
inlagen
boven f 1.000,--

II

A. N.A. B. 11
Het bestuur
maakt voor belangheb~ ....Dden bekend,
dat de lonen in de
tuinbouw m,i.v.
7 mei 1956 als volgt
ztjn samengesteld:
a, Volwassen
arbeiders
(vast)
f 65,-- per week.
b. Losse arbeiders
apr. t/m okt.
f 709-- per week.
Losse arbeiders
febr.
t/m mrt.
f 661-per week.
In deze lonen is de premie voor de
W.-:- W. inbegrepen.
Inst.

11

v. Arb. Ontw, 11
Do openingsavond
van ons winterprogramma wordt verzorgd
door onze
voorzitter
van het gewest,
de Heer
P. Spronkers en wel met een licht11Een
beeldenserie
reis door de Vogezen",
waar hij juist
3 · weken is
geYveest met vakantie.
Dus op 11 sept.
naar de Ridder,

l.0009--

aanvang '?. 30 uur, .Gntree voor leden 40 et.,
niet-leden
80 ct.7 koffie en koek inbegrepen.
De eerste
week in oktober begint
de Arb. Avondschool,
degenen,
die
zie~ hiervoor
willen
opgeven, kunnen dit alsnog doen bt de volgende
adr-ess en e
P. Fray, A. v.d. Veen, P. Schuitemaker, Jb. Dolstra9·B.
Clay, W.
Bollema en V. Blokker.
Wil men nadere inlichtingen
omtrent
de cursus,
dan kan men zièh
vervoegen bij meester Kuyper, A. 225
te Berkhout.
AJl,}îBOD
VRAAG
Langeboden enige goede gebruikte
kachels
en h aar-dlcache Ls .
l\T.
.1.,lC.

,--,
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RUMA TEGEN RH:2::UMA'rI:lEI(
De enig

echte

gezondheidskleding

uit

100% Egyptische

Ruma - geeft

jarenlange

Ruma - heeft

een onbeperkte

Ruma - zorgt

dat

Ruma - blijft

glad

het

garantie

draagbaarheid..

zuigkracht.

lichaam

zitten

voor

edelplanten,

droog

en kruipt

en war m blijft.
niet

op.

Ruma - vervangt
flanel,
hemd. en borstrok.
Ruma - (één s t uk ) is voldoende
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bij goede

waab ehande Lf.ng ,

1

'-Jj
~I

Ruma - kan indien
Wacht U voor

namaak!!

è1rr)l{IJou-r
JJ _e JJ n f

Tel.

Elk

nodig
stuk

gekookt

9

is

worden ,en is

voorzien

krimpvrij,

i

Ruma11

11

van ons

I

etiket,

J_JH] }HHJ})Jfl] Dr. t)c:)oor1J~
JJ J

236

'l'el,

LJ-96 1

1

°

j

~

·~ -· · ~--~--~~---,,~~-·,---·--r-~~---~-·~=--·=--=~=====·-=·~·~==~-------=,·,~~·-'"=~-··-~~-·-·i
VOETVERZORGING
I AlJ. e Verz ekeri.:.1J.gen
,1'.
Behande;ing
van aJ.le
voe ck Laoht.en ,
Steunzolen
naar raaat .
.

..

Beh · b1J

I

U

r

1

·

Bo .D.ti.,

-

,

l

1

i

aan huis·
A.
WOL'rERS
.,, ,-LDIJK D x«:

1

KLAAS 21VIIT
Belang.rijke punten:
1
+ Levens- en pensioenverzekering
I
+ Laa t U de skund.l g vo?rlichten.
1
+ Interessante
belastingbesparing'
+ Modern.e verzekeringsvormen
B er k'nou t 9 11. • oca
oo.
T. e 1 . 1-2295
?,...11
<,.
_
- .
1

j

e .),)

-

-

Overal

-.--r.~---~:x:~~:i.i.~.:,,~Ulll"~~:--:=---=.r.a-.:::::ii..:iJ~·,·.r.,:=.r-:..c;;:=.,~·r:~r.:i~·::~':I,~·

.

N IEUvVB OU\iîi

,

,

-rn

Haarden

1

_

~el.

1'

I

JAN BEULING

~=,~=~? -,. . .,. . .,_,===--=--..,.~--·,.===---·----=~~=,=~!
-

G. KOMMER
Uw

l.

ZUIVELHAl'JDEL

1

-

vco.r

adres

1

___

._,

,

,

k~~~oea.1-n\b

!-

12,u1--<Je ..,._.

1

- Tel.

,.,

209
••• ,

""_"

j

en kachels
vcor kolen
In verschillende

.
1
en olie. l
modellen!

nog leverbaar.

1

NIC.

i

;;1

254 i

~

GRAJ!' J:1DIJK - BERKHOUT
1

Tel.

Bij Nieuwbouw en Verbouw
I
ijks Bes~oe.ringen
j
Door Premie en Subsidie
,
Vrijblijvend
Inlichtingen
1 ;;;:
·
1
-P • KLOK
TEL.
EERKHOUT
,
263
--w~-·1
Bo

1

~ t-r 1-· cie. "'8-VJ"
ten
l'IY't'1'1· \.) 1-0-r oa.uk
1\t"tle

orit.b i eden

. ,,;:,;:\:i:!"\!'\:-"!'~'""l.":;:f~"!=-::r..'~~-;11~11:':r.ll-.r.?.:."t;;.m~•:iin!.l.':lll!:ll-n!;ll·1'1j=:i.'l!'O=.l'lWol·~llllC'1r.11M11"-"··""'-'"ll:il!f.c~-·w,t<'l<'l-I

s

fiem~1K
. ei~

.-

,,,v.=~~-=--···==~·~·~······~·-·~ - .. ~,., -,~,-,,,·==
.•.,"""""'"""'"""""'~"""''·" -~·=""'"''""w·i

JJ:ljRBOUW
DIVERSE REPARATIES

:1

a

""-:,JI

•

te

.p.

·---

•• ·----

••• -,-~--•·•-•••----

Langr

•• ---·•··•

•• --

0

,_

..,,,.,·

__

.,.,.,_

• .,~ •• -

••

OORPSKRANT BERKHOUT
RED.:
RED.COMM.:
TECHN.VERZ.:

K. Leeuw Jjzn.
Eevr. Fiei-·op) C. J. Kuyper
D. Langereis9 F. ?eetoom
J.D. Smit.
Adminis~::--c'atiekantoor Smit.

Jaargang III no .10

1 oktober 1.956
Egypte-Suezkanaal.

Weken achtereen reeds zijn deze nan.en in het nieuws. De
naasting van het Suez-kanaal door Egypte!
Zal een wel of niet bevredigende regeling worden getroffen? Zàl de toestand zich verscherpen of zal er een ontspanning
intreden? Dit ZDn vragen, die btj ons allen oprtjzen. We weten
het antwoord niet. Wat we wel weten is, dat het Suez-kanaal een
uiterst belangrtjke internationale waterweg is. Van de olie, die
in Europa wordt gebruikt, komt 2/3 door dit kanaal.
De geschiedenis van deze verbinding tussen de Middellands2
Zee en de Rode Zee is zeer oud. Heeds in de 14e eeuw voor Chr i atus lieten Egyptische koningen deze landengte doorgraven.
· De Sahara-woestijn bleek echter machc i.ger- te zijn en het
kanaal verzandde spoedig. Ook latere pogingen mislukten. Pas in
de tweede helft van de vorige eeuw ontwierp de Fr~1sman Ferdinand de Lesseps een plan, dat technisch en financieel uitvoerbaar mocht heten. In 1869 werd het kanaal geopend, na een werk
van 10 jaren. Enorm waren de moeilijkheden geweest ?de aanleg
bleek tenslotte het dubbele gevergd te hebben van het bedrag,
dat geraamd was. De verbinding Middellandse Zee - Rode Zee was
echter tot stand gekomen, van Port Said tot Suez9 met een lengte van 160 km.
Voor een schip, dat van Amsterdam naar Z.O. Azië vaart,
betekent dit een bekorting op de route van 7000 km.! De tol,
die hiervoor betaald moet worden, is zeer hoog; een schip als
de Oranje bijvoorbeeld betaalt meer dan f 60.000,-- voor één
doorvaart.
Het onderhoud verslindt echter ook grote bedragen. Om het
kanaal bevaarbaar te houden leveren baggermachines een continustrijd tegen het woestijnzand.
De bedreiging van de onbeperkte vrije doorvaart komt nu
echter niet alleen meer van de Sahara!

-:::
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reeds vriendelijke woorden wijden aan :
het op handen zijnde af scheid van
.....
F.AHILIEB::8RICH'I1EN, zoals verloving?
Ds. Doorn, intussen heeft dit afhuwelijksaa_nkondiging9 geboorte enz.
scheid reeds plaats gevonden en wel
vrorden gratis geplaatst,
op 2 september. De kerk was bijna
geheel gevuld en er werden na afVRAAG E~:ï AANBOD à f O 9 25 per regel 9
loop van de preek door velen goede
succes bijna altijd verzekerd.
woorden aan het adres van de -scheidende leeraar gesproken; enkele da- -DO:tJATE1JRS, Er moeten nog steeds
een aantal kwitanties worden ge~nd?
gen tevoren had de Ned . Her-v . Da.,. ê
-v'rij hopen? dat dit spoedig afgewikmeskrans Mevr. Doorn op een harte- _
keld zal worden, Wilt U'er echter
lljke wtjze uitgeleide gedaan.
§
St,
Joris
wil
hier
de
beste
wenal rekening mee houden en Uw donatie alvast klaar leggen!
sen uitspreken voor het gezin Doorn
bii
hun vertrek naar He i Lo : moge
KOPIE El\1 ADVERTEN':2IE3 voor het
Ds.
Doorn er in slagen ook daar een
eerstvolgende nummer van de Dorps,...
grote
schare vrienden te kweken9
krant s.v.p. uiterlijk inleveren
maar bovenal wensen wij herr. in zijn
27 oktober bij Administratiekantoor
"wond er-baar- ambt" Gods zegen toe!
Smit7 A.14lb? Berkhout.
BIJ VOLHARDING kunnen ze niet al-'-!
Red,
leen muziek maken, maar· ook aardappelen rooien. Op 1 sept.- gingen
r
de
leden
met
slaande
troi.".1
en
wapSt, JORIS V}l~RSLAA'Jl Hlfi' DORPSGEBEUREN. perende vaandels naar de verre
bouw van het medelid H. Klay, waar
WIJ KOJ0SJ:iNl.1E::.!lRDEN dat de bouw van
een cl.oo::: he11. gepacht stu.k land met
het nieu~e Wittekruis-wijkgebouw
poters
op Volharding lag te wachvlot vsrloopt. Op 5 sept, vond door
ten,
Tineke en Dick ~ecen de eerste
=
Dat er met veel elan is gewerkt 9
steenlegging plaats9 waarbij talrijke·
heeft 3t. Joris zelf geconstateerd
voor-aans t aanderi aanwezig waren en
en door de fotograaf op de gevoeli- ,hartelijke woor-den wer-d.en gesproken,
:::
Er zijn in de loop van het laatste ge plaat vastgelegd.
En het financieel resultaat voor
jaar a~ zoveel woorden over dit ge,:
-'
de verenigingskas zullen we later
bouw gesproken, da t wij er nu maar
wel horen,
het zw:'Ljgen toedoen, Dit mogen we
toch wel vaststellen, dat het een
EN TOT SLOT1 nog enige waar·derende
verfraaiing van de Kerkebuurt bete- wc or den voor he r vele wer-k aan he
kent 9 waar-aan we de wens vastknopen, adres van v an het f'Lor-a l i abe at.uur-c>
dat vanuit dit gebouw veel zegenrijk Er is nog steed.s een onverflauwde
:;
werk zal mogen plaats vinden.
belangstelling van de Beï.. . khout.er s
voor dit jaarlijks gebeuren. De tenOVTBR zegenrijk werk gesproken; ook
toonstelling zag er wee~ prima ver- ,..•..,.
d.e openbare school draagt haar
steentje daartoe bij, Jaarlijks levert zorgd uit 9 ·er Ü3 ieder jaar weer
een andere wijze van ops~ellen1
zij een aantal leerlingen af? die
::
~
waardoor
de aantrekkelijkheid wordt
door middel van de door Dick Scherverhoogd.
mer gegeven zwemlessen, in het beOok de kinderen werden in dit ge- ,zit ztjn van een zwemdiploma.
beuren
bet.rokkon , d:'..t jaex was er
,;:'"
Volgens de Heer Schermer maa_kt de
voor
hen
een voordrachtwedstrijd en
Berkhouter school een uitstekend
,.
het moet even gezegt worden~ het
figuur op dit terrein, Zwemmen is
,.,.....
niet alleen een gezonde sport, maar was lang niet het minste gedeelte
--e,..
van dit tweedaagse :eest!
daarnaast in ons aan water zo r ijke
Tot slot en het was een uitste,...
landje zeer nuttig, Er verdrinken
kend slot 7 het a.pt:... . eden ven het
jaarltjks nog veel te veel mensen,
Niedorper .A.musemenJsorkest,
=
omdat zij in hun jeugd geen zwemmen
,_
Zo was het vveer een mooi feest
hebben geleerd!
en gaf de Floor weer voor elk wat
I\'IOCHT~~N \NE in onze vorige editie
wils,
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:De lessen zijn vveer begonnen en het
is verheugend dat er na de vakanties
weer verschillende nieuwe gezichten
waren. Dit was het geval bij de kleuters, kleine·meisjes en jongens,
maar ook btj de grotere afdelingen.
Dat gaat goed!
Bent U er nog niet btj?
Korat dan ook!
Tjjdens de in september gehouden
algeaene vergadering was er een opgewekte stemming. Het bestuursvoorstel om met de voetbalvereniging de
bes~rekingen voort te zetten om te
komen tot een sportvereniging9 werd
niet aangenomen •
Yerschillende toestellen ztjn aan
e.rnieuwing toes enkele nieuwe
toostollen, zoals Zweedse bank9
springkast 2n lange mat dienen dringend aangeschaft te worden. De brug
dient geschikt te worden gemaakt
voor een brug met ongeltjke leggers
en de evenwichtsbalk is krom getrokken. Maar de financiën laten dit
alles onmogeltjk toe.
Uit de vergadering kwamen frisse
ideeen om hierin verbetering te
brengen. In de eerste plaats werd de
hand in eigen boezem ge s t oken ;
1. De bondskontributie zullen deleden voortaan zelf betalen.
2. Iio t Turnblad wordt n i e t meer door
de vereniging betaald. Elk lid
kan zich hierop zelf abonneren~
De hulpleidster werd reeds antslagen.
Dan bood men zich spontaan aan om
voor• de vereniging te gaan werkeno
-,
. ..•
.0r
is reeds kon.takt gezocht me~ 'lliigmans en Schouten en de C •. k. V . .Berkhout. In dit opzicht zijn de volgende
plannen gemaakt s
1. De dames en dames-senioren9 maar
ook andere damesi die Olympia
w i Ll.en at.eunen , kunnen zich opgeven om 1 of 2 avonden in de week
bij Wigman en Schouten te gaan
werken.
2. Indien de aankoopvereniging in
het komende seizoen extra hulp
behoeft in de koekjespersertj9 dan
kunnen ook daar telkens 2 personen helpen.
3. Voor de jongens zal volgend voor-:
j c.ar een aktie worden ondernomen j

om de kunstmestzal.:ken op te halen.
Deze hebben voor de eigënaren een
kleine waarde9 want inlevering btj
de leveranciers brengt f 0925 op.
Als U deze aan Olympia wi.Lt afstaan dan is dit voor U een klein
off er 9 maar als wij ze allen bij elkander voor de vereniging inleveren
dan betekent dit een mooie versteviging van ons materiaalfonds .
4. Verder zal de jeugd nog een
verloting organiseren, waarvoor
wij eveneens een beroep doen op Uw
medewerking.
Er was dus geen mincmrstemming 9
maar er werd met nieuwe ideeën gewerkt om de lege kas te vullen ten
behoeve van het dringend nodige
materiaal.
I Welke dames willen ons de komen1
de maand helpen om met z'n allen
iets te verdienen voor Olympia?
1 Al bent U geen lid of donateur9
Uw hulp _i? van har t e welkom.
, Opgeven blJ:
Ivl~vr .. -B·euling-Aey
Mie-o Hart
.
l'vlev;. --Klaij-Schouten
1
Mevr. Kuiper
I
I
Alie en Gerie Leeuw
I
Mevr. Bob el dijk-de Boer
Mevr. Schuitema.1<:er-Groenhart
L. Uitentuis
Ztj? die zich reeds hebben opgegeven door de zeer gewaardeerde medewerking van de Plattelandsvrou-!
wen9 behoeven dit natuurltjk nietj
meer te doen. Geeft U gelijk op,
welke avond u vrij ii::. ! ?
. --··-Wij hopen, dat dit initiatief van de
leden zelf we er-k Lank vindt en dat
velen ons willen helpen, 1 avond in
de week gedurende 4 weken zou reeds
veel betekenen. U helpt ons en het
is nog gezellig ook!

I

I

i.

I

----

"Volksbibliotheek Berkhout11
De bibliotheek bc~int haar seizoen op maandag, 1 6ktober. Een
keur van nieuwe bo ekcn is weer aangeschaft. vhl t U dan ook de aanstaande winteravonden genieten van
goede boeken, wor-d.t dan lid van deze mooie instelling,
Afgifte van boeken5 maandag, 1
okt. n.m. 2 - 31 uur achter de N.H •
Kerk. Het leesseizoen loopt van

---

-

oktober tot april. Kosten f 2,50,
waarvoor U om de 14 dagen 4 ~ 5
boeken kunt krijgen,
'Arbeiderskunstkring

1

Hoor n"
De N.V,V •. Arbeiderskunstkring
Hoorn maakt de lezers van 't Berkeblaadje bekend, dat het nieuwe seizoen van de kunstkring weer gaat
beginnen,
Een prima programma is reeds vastgesteld en de toneelvereniging zal
met een uitgelezen gezelschap een
drietal uitvoeringen geven.
De kosten van een lidmaatschap van
.. 'de kunstkring beè.ragen f 5, 50 per
r persoon
per jaar, dit behoeft U niet
in enen te betalen, hiervoor komt
een bode maandelijks bij u langs.
Als U lid bent worden de plaatsen
voor U besproken, dus leden spaarders hebben vele voordelen.
Daar komt nog bij dat losse kaarten voorradig worden verkocht voor

f 2,--.
Geeft U nog heden op als lid bij
Dik Tangeman te Berkhout, die U ook
alle inlichtingen kan verstrekken,
De eerste avond vindt plaats op
zaterdag, 8 december a.s.

"De Gori..,g:

1

Boven :Sroadway flitsen de lichtreklames van de theaters. Ook die
van 11Niona", de beroemste ster van
de varieté-werelè ..
Opgeklommen tot de hoogste top in
de ahow-bu s i.ne s s wordt zij voor de
Rechter gedaagd, v er-dacn t van moord
op haar minnaar, de ban.c i er- Ivlr.
Three.
Schuldig of onschuld~g?
tr;"-iêächt publiek, za~ deze vraag
van Rechter Nash moeter_ beantwoorden aan het einde van ~et toneelstuk 11 Nary Dungan", cp zondag, 21
en dinsdag, 23 okt ob ec in de rechtzaal van de Ridder St, Jorisc
Toegangskaarten btj Je Gong verkrijgbaar.
"Pl a't t e Landavr ouwer;"
~--dinsdag
9 okto-Jer zal er een
9
extra avond ztjn in 3erkhout9 n.l.
een kookdemonstrati3 op butagas.
Ook zullen er in Jktober 2 cursussen beginnen; een k)nversatiecursus
Engels en een kookcirsus7 getiteld

"Van stamppot tot bruiloftsmaa111•
U kunt zich hiervooropgeven blj
een der bestuursleden.

-..
~

·=-
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"Coöp. Boerenleenbanka
Berkhout II
Zittingsuren~
:
i Alle werkdagen van 2-5 uur.
:
Vrijdag bovend_ien 's ochtends vanê
9-12 uur en 's avonds 7-9 uur, :
's Zaterdags van 10-12.30 uur
Ë
in Hotel Pijl, Veemarkt, Hoorn. ~
Geen deviezen meer in voorraad,
J\Ju de vakantieperiode voorbij is ~
hebben vnj de voorraad deviezen op-;
geheven. U kunt elke gewens t e
-- ~
vr eemd e geldsoort bj.j ons b ekcmen , "f
maar nu dient dit vooraf -te worc't..,\n ê
aangevraagd. Desgewenst k an bin~n :
2LJ- uur geleverd wcr-dan 9 uaar- be:
stelt U tijdig dan kunnen wlj op nor-:
male.wijze hierin voorzien.
f
Uitk, Alg, Ouderdomspensioen.
~
Zij 9 die reeds in het bezit waren ~
van een uitkering van de Sociale
~
Verzekeringsbank (voorheen de Raad;
van Arbeid) hebben niet een aan;§
vraagformulier behoeven in te vul- len voor het Algemeen Ouderdomspensioen. Wilt U in die gevallen
?
toch de uitkering via de Boeren~
leenbank laten gaan, dan heeft U
%
geen gelegenheid gehad d.i t op te
::
geven. Hiervoor hebben vrij echter
Ë
machtigingsformulieren in voorraad.;
Bollenkwekers.
_
---:Begin oktober verzendt U weer'-d:'e
nota's voor de afgeleverde bollen. E
Indien U op de nota's een factuur-_
strookje plakt, welke wij gratis
;
beschikbaar stellen9 dan vindt de E
betaling direkt plaats Oil Uw ban."k- ;;
rekening. Dit voorkomt het zenden ~
van cheque' s 9 welke voor U en voor :
ons meer moeite meebrengen maar te-~
vens komt het geld een week tot 10 ~
dagen later tot Uw beschikking als ~
bij oversch..rijving via Uw bankreke::
ning. Op verzoek zullen w~ U graag;
het benodigde aantal toezenden.
§
SchoolsJ2.§_ren
_
DTi;Jaar riemen 162 van de circa ::
182 leerlingen van de Lagere school S
deel an het achoo l spar-en , Een mooi ;
resultaat Voor de t r ouwe spaarders~
hebben wij ook nog enkele series van;:;
1

-

---

=

c

•..
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-

....

~ de boerdertj beschikbaar, welke het
~ vorig jaar aan de schoolspaarders
ztjn uitgereikt. U kunt deze op het
~... kantoor afhalen.
•..
N.-B. Het kwartaal is ·weer om, dus s
E Afd.rfacht loonbelasting en vereve- ningsheffing - p~emiezegels - enz.!
= 11Insj; __. van Arb. Ontwikkeli~
;
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.

i

:
~
:::

~
~
~

=

::

S
:
:::
~
-

12 mrt,. Avond van het Nut9 Plattelandsvrouwen en Inst. v. Arb. Ontw.
met een voordrachtskunstenares.
Cursussen
In f·ebruari begint weder-om een
verkeerscursus onder leiding van
majoor Joosten,
De arbeidersavondschool begint
oktober; geeft U nog spoedig op!

:-----------------------------------De Heer W. van Iependaal komt op
KALENDER
2 oktoberjl 8 uur in-de Ridder St.
Joris met het onderwerp 1'Luidjes uit
2/10 Inst.v.Arb.Ontw,
De Ridder
de Lijmki t1', het radioverhaal, waar3/10 Klaverjasclub (2c2nv)De Ridder
naar wij zovele zaterdagavonden heb3/10 Houtverkoop(spoorh.)De Ridder
ben geluisterd.
9/10 f'lattelandsv:rouwen De Ridder
Voor ons zal de schrtjver de perso- 16/10 Nut
De Ridder
nen uitbeelden die daar in meespeel- 21/10 De Gong (uitvoering)De Ridder
dP·'1... Dus allen op 2 okt. naar de
23/10 De Gong'
id,
De Ridder
~dt
in de Ridder St, Joris,
Entree: leden j Ojl60 per persoon,
niet-leden j 1,-- per persoo
Koffie en koek inbegrepen.
Op 9 oktober komt onze vriend Boll
ons vergasten met de film 17De Kennemer duinen11•
De jeugdclubs, die onder leiding
stonden van Mev..c. Doorn zouden deze
avond ook bezoeken. Nu Mevr-. Doorn
vertrokken is9 kan dit natuurltjk
evengoed, dus verwachten de leden
van ;'Vrije Voge l s" en nv.C.J,C.11 hun
ook op deze avond in het clubgebouw
achter de Kerk. Aanvang 7.30 uur.

e 2 okt. v!egens zijn vorige successen
~ i · het ons tha.ns gelukt de Heer W,
~ v'arî Iependaal hier te krtjgen, Htj zal
voor ons brengen 11Luidjes uit de
•... Lijmkit'7,
~,
9 okt. Een gratis natuurvriendenfilrnl
Bij Nieuwbouw en Verbouw
door d.e Heer H. Boll. uit Overveen.
·
Belangrijke Besps.ringen
6 nov. Avond van het Nut en Inst.
Door Premie en Subsidie
~ van Arb. Ontw. met H.A,A.R. Knap1
Vrijblijvend Inlichtingen
:·journalist, letterkundige btj het
P.KLOK
'Parool7 verzorger van de rubriek
TEL.
BERKHOUT
A'dams Dagboek.
263
F"=~,........- -..-·.
--1
8 jG_p....!.. Avond van het Nut en Inst.
van Arbo Ontw. met Dr. W.F . .3torm111Huen
- bekend. door het radio onderwerp

=

=.
-

".!::'iQ:.=:-=~rfl·-,:;;-r:rrmr-·

we Lrik.spz-ob Lemen'",

" 18 ,Jan. Gecombineerde avond van de
V.AJ{.A. 9 P.v,d.A., Vrouwenbond van
~ het ~.V,V., A.N.A.B., D.h.V.-V.hoV.
en Inst. van Arb. Ontw. met de Heer
ê E, Vermeer9 voorzitter van de Part~
~ van de Arbeid.
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Té koop; Een beste kachel,
A.82 te Berkhout.
Te koop s Een goe_d onderhouden
herenrijwiel,
;. . C, Klay 9 A .189 9 Berkhout.
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Schöit U zich nu VOOl" de komen-1• _
de wintermaanden
een goed televisietoestel
aan btj
· 1

L
Z

I

I

T
E

J. Schmidt,
A,2177

Deze zomer hebben wij maar weinig
z?n, gehacL Nu de herfst
en de
warrc e:r 1Neer voor de deur staan
schaffe
U zich een hooz t e z on aan.
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J::ç;LEVISIE 1 :

D. van Hil ten
Tel. 319

Taxibedrijf

::
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Beter brood
voor
klein
en groot
Bakkerij

..._-.-~··-,

alle nat en voo'-.../1
r-ad.i g en verkopen alleen
tegen
1
·door de fabriek
vastgestelde
prtj- I'
zen.
Ook hoge en lage gymschoenen,
al- 1
les merk Hevea,
Klompsokken,
Le der-en jas senve t ,
schuimrubberzooltjes9 kleurpasta,
creams5 polsriemen,
veters?
kurken en wollen inlegzooltjes,
vulcaniseren
van rubberlaarzen,
re1
paratieinrichting
voor Uw betere
schoenen.
1
Beleefd
aanbevelend,
G.T. Berveling,
Ber khou t, A .165.
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• Voert alle schi~derwer'ten
uit,
,==Klassieke en moderne wer-kwijz e .
Behangen
Decoratie,

Nu is het weer dringend
tijd
voor~
Levertraan
SinEtran
Halitran
enz , enz.

j

Vanaf

j"""''"~--·-~·

1 oks ,

·~

zijn wij van 12 tot
Wtj gaan dan

even eten.
K,

s

L I K K E R.
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Uw adres V'.)Or;
Verse speculaas
e2 speculaas
Bakkerij

I
j
1
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D, va~ Hil ten

_lel. _ _319

I
1

\
1

aanbevelend9
Jo Schuts,
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·
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Voor de lange winteravonden
is
Televisie
het mooiste wat U
ku~t. bezi~~en,
Komt"u~-e~?-s.bij
Ono aan, WlJ komen bij U cnua s
demonstreren.
l o t s Philips 7 Erres s
Siemens enz.
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Beleefd

12°30 uur gesloten.
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DORDSKRANT BERKHOUT
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R~D.:

K,

RED.C0~1M.:
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Jaargang

III

no.

Leeuw Ifizn.

1,:evr. IE erop) C. J. Kuyper
D. Langereis9 F. Peetoom
J,D. Srnit.
Admini.2t:~catiekantoor
Smit.

11

1 november

Sint
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Nog slechts
enkele weken en de laatste
maand van 1956 is al
weer aangebroken.
December met zijn verschi.llsnde
hoogtijdagen?
als
Sint Nicolaas9 in wezen het feest
voor de ki.nCeren? maar daarbij
ook voor welhaast
alle ouderen een feest
dat i~ hoge ere wordt gehouden.
Daarna volgt
al spoedig het Kerstfeest;
het :feest van de
stal van Bet.hLehem , de blijde boodschap
en de Engelenzang 1 terwijl
daarna al zeer spoedig het jaar ten einde loo:)t en de laatste
dag
van het jaar aanbreekt.
Het is vooral
de Oudej aar aavond , we Lk e wel zeer in 't bi~zqnder de mensen aanspreekt..
Zeer vel en voe Le n zich geroepen op
te gaan nasr het Kerkgebouw, teneinde
temidden van de gemeente
voor een enkel uur stil
te zijn en onder lei.ding
van de predikant
te ove r-dcnkon , datgene wat het bijna afgelopen
jaar aan lief
en
leed heeft
gebracht
en tevens
zich te bezinnen
op het n.i euwe jaar
dat komen gaat.
·Het zou mij veel te ver vc or-en , wanneer ik op alle drie genoemde feesten
dieper
in zou gaan, zodat ik mij nu in hoofdzaak
wil bepalen
tot het St. Nicolaasfeest.
vVe zijn het er wel over eens, dat zich Ln het maatschappelijk leven voortdurend
veranderingen
vol tirekJ_rnn9 veranderi.ngen
9
die
ook aan St. Nicolaas
niet zijn voorbijgegaan,
Voor vrij veel jaren
terug was het z o , dat men ongeveer om deze tijd in de dagb.l aden ,
afd. "Buitenlands
Nieuwsii1 kon lezen dat in het verre Spanje de
Goede Sint voorbereidingen
begon te treffen
de reis
naar ons
kleine
landje
te 2anvaarden.
Het was de getrouwe Pieterbaass
die
de goede Sint in alle opzichten
ter zijde stond en behulpzaam was .
Een plaats
was reeds besproken
op de (stoom)boot
voor de
Sint,
Pieterbaas
en de schimmel. Vooral de zorg voor 'het paard
werd in 't bijzonder aan de kapi.te in van de boot aanbevolen,
"Gced
voer en een war me stal"
waren voor het paard e::n eerste
vereiste
1
opdat het krachtig
en sterk
zou zijn, wanneer hc t in ons landje
aangekomen,
zijn tocht
over de daken zou moeten beginnen.
Ook werd nog een groot ruim in 't schip gehuurd tGneinde
alle geschenk-en te vervoeren,
welke de i::iint zich hed voorgenomen
aan ztjn vele vriendinnetjes
en vriendjes
cadeau te doen.
Dit alles
is echter nu verleden
tijd guworden.

Ook St. Nicolaas heeft aan de evolutie van de tijd geen weerstand
kunnen bieden. Hij komt nu per vliegmachine naar ons land, hetgeen van
Spanje uit maar een zeer korte trip is. Bleek aanvankelijk het vervoer
van het paard nog op enige moeilijkheid te stuiten, ook dit is thans
geen probleem meer. Wij weten nu 9 hoe de K. L. M. dieren van allerlei aard
en grootte vervoerd over de grootste afstand, zodat er ook voor de
schimmel van de Sint heel goed een plaatsje in het vliegtuig te vinden
is.
In ons land aangekomen maakt de Sint in bepaalde gevallen nog wel
eens gebruik van de boot.
Met de uit te reiken geschenken is ook alles heel anders geworden,
Het is begrijpelijk 9 dat het vervoer per vliegtuig vanuit Spanje veel te
duur zou worden, zodat de Sint besloten is9 al wat hij nodig heeft, nu
hier in 't land aan te kopen. Hierin ligt voor de z aken.rens en van dorp
en stad een zeer grote mogelijkheid tot succes. Dus middm1standers, het
beste beentje voor!
Moge het komende St. Nicolaasfeest voor alle kinó.eren, maar tevens voor alle ouderen, tot zelfs op hoge leeftijd9 die o zo graag nog
weer eens kind zouden willen zijn, een blij en gelukkiG feest zijn!
------------------------------------.
V J~ï DE REDACTIETAFEL
-----------------------------

---------------------------
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gas zijn toebereid.
Het zal we I geen broeder in de
DE ,SINT HICOLAASICRAf'Jlr zal verschijnen! zak z~n geweest, fie in de pan met
op 23 en 24 november, waardoor de
bruine bonen tegeltkertijd werd gekopie en advertenties ui terli.ik 19
kookt~
nov. ingeleverd moeten zijn.
V AI>T DE RIDDER naar· liet Raadhu i s is
Te bezorgen bij Administratiekantoor
maar een stapje, maar ook daar
Smit, A.14lb, Berkhout.
draaide het om de vrouw en wel om
ADVERT~NTIECONTRACTEN
De adverteer-: Mevr. Brand, die op een extra bijders die voor 1956 een contract
eengeroepen ge~ecnteraadsvergedeheboen afgesloten, dienen èr zoveel
ring in tegenwoordigheid van vele
mogelijk voor te zorgen dat het aandamesgenodigden efscheid van haar
gegane bedrag ook grotendeels verambt heeft genomen. Jarenlang
bruikt is.
heeft Mcvr . Br-and op een zeer te
roemen wijze het concierge-ambt
l7üZZLERUBRTEK Door de vele kopie,
waargenomen en aan het einde van
welke ons krantje de laatste keren
heeft te verwerken, zijn onze puzzles deze werkkring is zij tijdens de ge--~
enigszins op de achtergrond gekomen, noemde bijecnkoms t op hartelijke wij
ze gehuldigd.
maar vvij beloven U, zodra er iets
Bij monde van bur-gemee s t e.r Beemmeer ruimte komt dan zijn we weer
sterboer
9 die haar de moeder van
present.
het, Raadhuis nocudc , kreeg zij een
Red.
mooi cadeau aangeboden.
,~-----: Ook St. Joris voegt bij al deze
· 3t. JORL3 VERSLAAT EE'I' DORPS GEBEUREN. : goede woorden gaarne de zijne en
spreekt daarnevens de wens uit, dat
-v'iE BEGil"\Jî'IBN dan maar met de platte1\/îevr, Br and nog vele jaren een wellandsvrouwen en als het waar is9
verdiende rust mag genieten!
dat de liefde van de man via zijn
Op dezelfde avond werd nog een
maag gaat, dan zullen al deze vroujubilaris ten Gemeentehuize gehul.rcn straks e xt r a liefhebbende wedigd, De Heer I1ro-:.11p, de gemeentederhelften bezitten. Nat is er dan
ontvanger, vierde zijn zilveren
eigenlijk aan de hand geweest? Niets
amb t s jub.i Leum en ook hij kreeg vele
me0r of ~inder dan dat al deze dames goede woorden toegevoegd.
op een verenigingsavond kooklessen
De Heer 'I'r omp 9 die een accuraat
hebben ontvangen, zij het dan ook
en nauwge z et ambtenaar is, moest op
dat de klaargemaakte lekkernijen
deze avond talrtjke gelukwensen in
voor slechts enkele centen op butaontvangst nemen.
1
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Burgemeester waardeerd0 de vele
verdiensten van de heer Tromp rn.et
hartelijke vvoorden met aan het slot
een enveloppe met inhoud.
V PJïi I-IE'.I' RAAD:FftJIS terug naar de .Ridder, waar de bekende Willem van Ienendaal voor het Instituut een avond
~ol van humor heeft gebracht.
Deze spreker is de schrtjver van de
b akende radioschetsen; Gijs langs de
'.7eg en de Lijmki t ,
Veel van zijn ervaringen heeft htj
ojgedaan door zelf als zwerver in
het midden te verkeren van de velen,
die aen de zelfkant van het leven
staan, Hij gaf op deze avond vele
staaltjes van goede volkshumor ten
beste en zorgde er voor, dat er gul
.~--~rd gelachen.
~\[
.A:.: hET INS'I1I'I1lJlJC: even naar het Nu t
waar de nieuw beroepen predikant
cl_s, Bosch zijn eerste kennismaking
met een gedeelte van de Berkhouters
heeft gehad. Ht sprak op deze ~vond
over de grote figuur van Henriete
Roland Holst, vvaarmede het Nut op
een goede wijze haar winterseizoen

2/11 'I'u i n der Wonderen De Ri.dd er
Filmavond v . J?. R. O.
3/11 Kunst naar Krscht
"De twee ,Vezen" Vriendschap,
6/11 Instituut en Nut
De Ridder
18/11 D.h.V.-V.h.V.
De Ridder
20/11 Pl.a't t e Laridavr-ouwen De Ridder
21/11 BloedtransfQsie
De Ridder
De Ridder
23/11 Rode Kru i sf i.Lu
1s
middags kinderen
's avonds ouderen.
Gedurende de gehele ill~and november
50 sl sgen wedstrtd. kol ven.De Ridder
,------
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VRAAG
EN
AAFBOD
Ver lor en : Dam e shcnd scho on on dinsdag 5 9 oktober. P, 1"eester;-D.45,
Te ko op : vvringer eet bok en. vaaschamel, D.74 te 3obeldijk.
Te koop~ Petroleumradiator1 8 pits.
Billijke prijs. K.P. D~kema, D.96.
Te koo~
l winterjas, leeftijf 13 j. / 20~-1 winterjas, leeftijd 15 j. f 20i-.i.n.Lui.dde ,
1 lederen jekker
f 65,-1 stoffen jekker
f 20,-.ALS L.AJ/ï1ST~ de Gong, o i.e haar winter~
Ber-hout, ., .175
seizoen opende met de opvoering van
·'net proces Mary Duc an".
================================:Cen avond~ van .spam.üng, want d~ ·
Voor fijne spccu l aas j e s
z ar L
spee1.de Jury in deze i.,_merien soe cu l aaebr-okkcn
k aan s e thriller,
Faast de sterren, welke de Gong
I_3:S.o.r Bak!~er~j
reeds bezit, heeft zij een nieuwe
,_1, ,.,v, d , Veg-c
·er ontdekt en wel in meester KuyJ.el, 259
~x:l"van onze O,L, 3chool, Misschien,
,
.
, _ ~ "
co ,
en St. Joris heeft een vaag vermoeBestellingen van br and.s't of'f en
den in deze richting 9 zullen wii., deworden aangenomen
te 3erkhout
A 20
1
-.a o
se ster nog wel meerdere malen op
·
, L,é; • no, .-.?.-.:.2 o r
de Bû:hne zien schitteren,
Hoorn tel, n~ _ _5._Q2~Het was een uitstekende avond met
Beleefd aanbevelend,
vlot spel, goede toneelaankleding
C. Roman Czr; .
en prima rolkennis, kortom een echte
Eikstraat 35, Hoorn
Gongavond.
·
.
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.i.,
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Ë
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VER:2::NIG ING~N EN IN,STELLINGEN'
·'::3chada11
Zodra het oktober is, begint de
schaakclub ook weer haer activiteiten te ontplooien.
Bijna 20 jaar was de. :?..ocle Leeuw
hGt clublokaal, maar dit jaar hebben
we naar een andere gelegerilJ.eid moet0r omzien, daar de tegenwoordige

J

eigenaar het café als werkplaats
gebruikt. Nu zijn vse dan verhuisd
naar Bob e l dijk bij P. Langenberg.
Hoewel er al een drietal nieuwe
Lcdon zijn bijgekomen, zijn we nog
niet tevreden.
Als er nog meer schaak l Let'hebber-s
ztjn of die het scha~en willen leren, kom dan ma2:nd2.gavond eens kijken in i!De Vr Le ndschap ",

-

_,

"Olym.pia"
Br is een
Olympia met
jaarverslag
Meer dan 75

maand gepasseer-d welke
gouden letters in haar
zal kunnen schrijven,

jaar gecontroleerd, Mochten zich
gebreken voordoen dan draagt de
Vee:ri_b_oop 50>~ in de herstelkosten
bij
O

-·------~
;

t~

••..•....~

:dames hebben zich inge1
.1 E I-I B • 0 . ;
spannen om het materiaalfonds te
Op onze laatste vergadering is
_,,
vullen en met. een pracht resultaat,
::;;
besproken
of het mogeltjk is een
Ruim f 750, -- kon Öp deze wijz e bijeen
nieuwe
cursu.s
te
beginnen.
Er
zijn
gebracht worden. 20 Heren waren in
~
de avonduren werkzaam btj de Aankoop- nog veel te weinig mensen1 die het
diploma bezitten. Vooral voor jonvereniging en zo tintelde het van
~
acti vi tei t.. Op deze plaats wi I Olym- geren is het een eerste vereiste
zo'n
cursus
te
volgen.
Geeft
U
dus
pia deze vele medewerkers reeds
.....•~
hartelijk dank zeggen, De dames-leden op bij één van de leden van de vereniging 9 te har-konnen aan het been een aantal trouwe helper.s gaan
"""
kende
gele bor·dje aan de muur.
nog 2 weken door om op de BonbonfaOp 21 november komt de Ned.
briek de f 1.000,-- vol te maken.
Bloedtransfusiedienst
om een half
Inmiddels is ook een verloting
litertje
bloed
af
te
nemen
van degeorganiseerd, waarvoor aan ruim 350
genen,
die
zich
hiervoor
beschikgymnastiekverenigingen meer dan 3500
baar stellon. Ge0ft U zich ook o~
loten ztjn verzonden en een klein
U ondervindt hicrv2n geen hinder9
aantal zal de jeugd ook in Berkhout
maar helpt er een medemens mee,
plaatsen,
Eerdaags
vindt U oen forEmlier in
De vraag is al gesteld ·waarvoor is
de
bus
vul
de z e in, waarna het
9
er nu zoveel nodig? Maar de materiaweer
bij
U
wordt
opgehaald.
len ztjn o zo duur, Twee nieuwe matVtf keer bloed gegeven en U wordt
ten zijn dringend nodig, maar één
._
voorgedragen
voor de Landsteinergoede mat kost btjna f 300,7-. Een
penning, Geef·: U allen op! ! !
springkast voor de jeugd moeten we
even goed zelf maken, wan t anders
''Kunst naar I~r2chtlî
kost deze alleen alf 600,--, VoorOnze tonee lverc, niging he 8ft voor
lopig kopen 1Ne dus zelfs nog maar
haar
ecrst0 l'.:i_tvoering in het
één mat en maken we de spr Lngkas t
nieuwe
seizoen het overbekende stuk ...
zelf, want dan is er nog gelegenheid "De t we
z ek oz cn Het oat.uk-\...
\t:; e -.,r-·z --1t
fSt.:l'\..LJeen Zweedse bank aan te schaffen en
is geheel opnieuw b ewer-kf door A, Z:.
enkele kleinere voorzieningen te
~
Eyssen.
De opvoering zal plaats
treffen,
vinden
op
zaterdag
7
3
november.
Er is iemand, die niet in de gelegenheid was om ergens behulpzaam te
vE0nsgezindheid"
<:»
ztjn, die een gift van j 10,-- voor
Voör
de
2er~tc
btjeenkomst;
gehou?
het materiaalfonds heeft gegeven om
don
in
De
V
riandschap
was
weer
gro:
zo hieraan een btjdrage te leveren.
te
belangstelling,
er
war
en
nl.
34
§
·vJ~j hebben dit met het verdiende beleden aanwezig. Op de gehou"den be:..
drag ttjdeltjk op de Boerenleenbank
stuursverkiezing
werd
in
de
vacatu~
geplaatst en wij w.i Ll sn dit voorbeeld
re
van
de
hee::·
P.
Koster
Pzn
.
voor~
hier gaarne vermelden voor hen9 die
zien
door
de
heer
de
Graaf
als
§
hieraan ook behoefte gevo2len,
voorzitter te benoemen.
~
Op
deze
avond
zou
als
spreker
op~
'1De
Veenhoop:i
treden ds, v.d. Werf uit Hem, doch E
Aan onze verzekerden wordt bekend
door
een m i sve.c s t and kwam deze
S;
gemaakt, dat het Bestuur in haar
ear
s
t
om
9
uur.
Tot
zolang
we
r-d
Ë:
laatst gehouden vergadering heeft
besloten een premie van f 1001-toe door enige Le d.on een voordracht ge- ~
houden, Spre\:er had els onderwerp
~
te kennen aan e ,:nieder 1 die zijn bij
gekozen
;,Geboeid_e
aand.ach
t ", Hij las E
de Veenhoop verzekerd pand laat
e crs t eGn pas.r Franse ve r+ia l en voor 2
voorzien van een aan de tegenwooren na de pauze een gedeel t e uit de ~
dige eisen voldoende bliksembeveiliDuit
se roman 112iij vielen in God 1 s
:=
ging, Iedere beveiliging wordt voor
h
endcri'",
Dit
tric
ste
verhaal
speelt
:
rekening van de Veenhoop om de 2
zich af in Oost-Duitsland en Oosten-~
o

o
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5 ~~kin de laatste wereldoorlog en
~ geeft weer, hoe groot de angst van
de bewoners was toen de Russen deze
gebieden bezetten.
}
Hierna werd nog een Hollands verhaal voorgelezen met als titel "Weer
::: thuis" van Mien Labberton.
Met deze ve~halen heeft ds. v.d.
r. Werf de aandacht van het publiek
tot
~ het einde toe weten te boeien.
~

~

..
Coop.

·-------Voor de komende St. Nicolaas zijn
we reeds ruim gesorteerd in
Philips scheerapparaten, elektr.
kachels, badkamerkachels7 warmtelampen voor badkamers, stofzuigersi wasmachines, keukenventilators enz. enz.
J.AN CONTACT.
Ji......

-·-

G. KOMMER

Boerenleenbank
Berkhout 211
De il grote vijf en twintigj e a'", gedateerd 19 maart 191.j-7 kunnen nog tot
12 november a.s. bij ons worden ingeleverd.
Veemarkt
T~dens de najaarsmarkt zullen wtj
vi'---"'r van
. 10.. - 12. 30 uur in Hotel Pijl
aanwezig zajn ,
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"Inst.v. Arb. Ontwikkeling"
Henri Knap spreekt dinsdagavond,
6 nov. om 7.30 in de Ridder onder
2 auspiciën van het I.v.A.O. en het
• Nut: 7 afd. Berkhout.
Velen Uwer zullen deze journalist; letterkundige reeds kennen, hetzij
;. van zijn "Amsterdams Dagboek" 9 dat se: dert 1947 dagelijks van zijn hand verschijnt in Het Parool, hetzij van zijn
~a~iolezingen, hetz~ van zijn boekjes
- ''R1.1dt U ook zo auto' , "Berrt U ook zo
vadar " en "Bent U ook van gisteren11•
Henri Knap beziet het leven en de
:.: mensen met een mengeling van humor en
" vvi~-=;gerige berusting .
... ~n "Rijdt U ook zo au t o" behandelt
: hij de mens Ln het verkeer. Hij schetst
daarin autorijde~s, fietsers en voetgangers zo, dat men er altijd wel een
zelfportret in terugvindt.
Zijn causerie in Berkhout zal alles
~ behandelen wat verband houdt met zijn
;. schrijverschap, een cocktail van op$ merkingen, herinneringen, anecdotes,
~ beweringen en verhaaltjes een en ander gefllustreerd met voorlezing van
~ stukjes uit zijn boeken. Henri Knap
: zal spreken over de mensen en hun
eigenaardighedeni over mensen, die
- hij zich herinnert en die U zich ook
_ we L zult herinneren, want schrijft
Henri Knap, ergens lijken alle mensen
: op elkaar.
•. . .
Entree leden Nut en Instituut 50 et
~ Niet-leden f 1,--,koffie en koek inbegrepen.
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NIEU-,\TBOUW
VERBOUW
DIVERSZ REPARATIES
JAJ.'J BEULING
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. Sint Nicolaas
Neem nu reeds een voorproefje!

Banketstaven
Taai-taai
Chocoladeletters
Dikke brokken en ..•
de echte amandelspeculaasjes!!

T
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Bakkerij D. van HILTEN.

319

Bij Nieuwbouw· en Verbouw
Belangrijke Besparingen
Door Premie en Subsidie
Vrijblijvend Inlichtingen
P.KLOK
TEL.
BERKHOUT
263
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DE ETRATHERN zorgt voor een behaaglijke warmte in Uw woonkamer
en slaapvertrek.
Ondooit zonder gevaar kranen en
buizen.
Houdt de bloemen van Uw ramen,
droogt Uw haar in 6 minuten.
3 in 1 Straalkachel-ventilator.
Prijs f 79, 50,
JAN CONTACT.

..::.:J
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N Ü V E MB E K de

maand van Uw St, Nicolaasaankopen? J

Textiel is een duurzaam Sinterklaascacl.eau.
Wij brengen sortering

in

velerlei

artikelen, o.a.

l

;?
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------
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Een pracht collectie baddoeken
(ook verpakt)
Nylonkousen 1 een zeer dankbaar
cadeau? !

DaJ.nes- en Herenpyama's
Zakdoeken in een groot assortiment
Overhemden, zelfbinders, sokken en
kousen,
Nu het kouder gaat worden is een
prima wollen-deken een welkom geschenk. Wtj verkopen nog voor zeer
voordelige prtjzen!!

Verder ruim gesorteerd in
Damesvesten en -truitjes,
Herenvesten en - t.ru.l en ,
Shawls, handschoenen en wanten

Sint Nicolaas draagt ook RtnvIA onderkleding, de 3int
dacht aan ztjn gezondheid. Denk toch om Uw gezondheid
en stap ook over op RUIVIA. Anti rheumatiek en koude.
Rumakleding een pracht Bt. Nicolaas geschenk.
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Tel. 236

-.......~~~'liilll:ti:~~=-..,:"-===-~~~!.-:='~==--=-::.".:;11;1:;~;:::.~-ci:::;::i::."=!D:r.:;.:t~·~:==-;

DE DOOJ]f]

Tel. L!-96

.

.

Als drukwerk v eirv» . ngen kan worden door stencil werk, betekent
1
dit veel lagere kosten, speciI
aal voor kleinere o o l agen ,
!
Echter in grote hoeveelheden
bltjft stencilwerk nog voordelig.
1
Circulaires e.d. de ene dag
--=~=-~---=-----""==-=~=--=-===·=·=·==~-,.J
Tel gebracht, desgenenst de ani,
• dere dag gereecl,
1'

Verkade biskwie
·
munt uit
door smaak en sortering.
Ook in kleine verpakking
diverse soorten.
BAKKERIJ
el. 259
J.v.d. Vegt.
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· gever fd e k in
· d erpar t 1J··t Je
klompen7 per paar j 1,25,
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Alle verzekeringen
KLAAS SMIT
Sluit W.A.
Jaarpremie j 10,80
Waarborg. j 100.0009-Neem zelf geen risico voor
ruim j 10,-- per jaar.
+Levens-en
Pensioenverzekering

+
+
+
+

De hele wereld bij· U thuis ? !

lv
II
lr,

D

II

!1 E

1

Kom eens bij ons aan
en overtuig U van
de prachtige beeld- l
sterkte van onze
I
toestellen. Het
verplicht U tot
1

•
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Tel. 253
D. LAEGEREIS

,..._;;;;:,

RED.COMM.:

TECH f'J. VERZ.:

K. Leeuw l:iz2.1.
r.evr . Hie.::_,op) C. J. Kuyper
D. Langereis9 F. Peetoom

J,D. Smit.
Adminie·1:;ratiekantoor Smit~

•..
25 november 1956,

Jaargang III no. 12
Gevoelens.

=

In deze tijd, waarin de gebeurtenissen elkaar in overrompelende snelheid opvolgen, zijn er bij mij twee gevoelens, die overheersen.
In de eerste plaats een gevoel van deernis ;_11et de slachtoffer,s
van de bloedige rampen, die een deel der mensheid onlangs troffen. Met de Hongar-en , maar ook me t de andere werJ.:elijke slacht- ..
offers. Onze sympathie mag dan al uitgaan naar het moedige Israel
dat uiteindelijk naar de wapens gegrepen heeft1 niemand zal geen
medelijden hebben met de eenvoudige Egyptische soldaat.die, ook
maar gestuurd, op het slagveld achterbleef.
Wat de Hongaren betreft, ons wordt een kans c;eboden althans
iets te doen. Er is geld nodig, zeer veel geld, zo hoorde ik zojuist op de radio zeggen. En binnenkort komt er ook een regeling
voor andere dingen. De vluchtelingen moeten kleding hebben en
huisraad. Zodra de mogelijkheid er is ....•. geef! :~:et is niet veel
wat we doen maar laten we het tenminste goed doen.
En het tweede gevoel, hoe paradoxaal ook, is een gevoel van
vreugde. Van vreugde om de kleine dingen in dezG wereld van ellende. Vreugde om een stralende hemel en een vergezicht over de
landen, vreugde om spelende kinderen, vreugde om eon stuk muziek,
een zelf gezongen lied, vreugde om de simpele dingen des levens.
En naast deze twee overheersende gevoelens is er nog een
klein gevoel van bitterheid, omdat zovele mede-dorpelingen het
niet eens konden opbrengen drie minuten stil te zijn voor een
volk, dat zelf zo ontzettend veel heeft opgebr2cht.

VAN DE RB.;DAC'I1TETAFEL

DE K}I:R8'l1KRAJ\1T zal verschiinen orn.strê.ek·s-~d.ecember' waai'.door de
kopie en advertenties uiterlijk
10 december binnen moeten zijn9 te
bezÖrgen bij Administratiekantoor
Smit? A.14lb,. Ber-khout ,
DOF.A'l:1IES 1956 Bijna alle donateursgelde~1. zijn nu weer geind, slechts
een klein aantal verre adressen
moet nog worden afgewikkeld, Dit zal
thans spoedig worden gedaan,
VRAAG EN AANBOD1 wij horen het dikwijïs;lï:eeft veel succest Probeert u
het maar eens7 eventueel onder no,
Vijf en twintig cent per regel!!
NIEUWJA.ARSGROETEN kunt U nu reeds
opgeven bij het gebruikelijke adres
A.14lb, Uiterlijk tot 21 december!!
o

Red.
St. JORIS VERSLAA.'J: HE'I' DORPS GEBEUREN,
G3LUKKIG kan hij dit werk in rustiger
sferen verrichten dan de grote collega's in Hongarije en het Midden
Oosten? Maar dat neemt niet weg, dat
de 1,rnreldvrede weer aan een zijden
draadje heeft gehangen en nog is de
toestand in een zodanig stadium, dat
er veel staatsmanswijsheid nodig zal
iijn om de wereld van de ondergang te
redden.
Laten we beseffen, dat elk offer
onzerzijds, om het lot van de Hongaarse vluchtelingen te verzachten,
toch altijd nog een goedkope prijs
voor de vrijheid is. Door onze hu l.p,
op grootse wijze geboden9 werken wij
mede om een klein volk groot te maken. De vrijheidstrijd van de Hongaren
is ook de strijd voor U en mij.
Nog steeds is voor miljoenen men. sen cle vrijheid een groot vcr-Langen ,
laten wij9 die dit kostbaar goed bezitten, er zuinig mee zijn. Wat is
or kostbaarder dan vrijheid?
IN DIT VRIJE land kunnen we met enkele dagen weer St. Nikolaas vieren
en daarom heeft het plaatselijk comite ~ich weer beraden op haar taak
om aan de kinderen van de kleuterschool en de leerlingen van onze
O e L. School een heerlijk Sinterklaasfeest aan te kunnen bieden.

Sinds een lange reeks van jaren
heeft dit comite dit Herk kunnen
do en , omdat de burgerij haar hiertoe de m i.ddo Lon vcr s chaf t,e op een
gulle wijze en zij t.wijf el t er niet
aan, dat er ook dit jaar weer een
ouderwets ,Sinterklaasfeest voor de
jeugd zal kunnen plaats vinden.
Het comi te is uiterst dankbaar
voor Uw medewerking! :Stelt de
Berkhouter jeugd niet teleur?
MET EEN propagandaspeech en enkele
aardige films heeft de V.P.R.O,
weer haar bindingsavond in de Ridder gehouden.
De inleiding werd geh6uden door
ds. Bongaards van Grosthuizen~ de
toekomstige predikant van Berkhout,
ds. Bosch, sprak over de noodzaak,
de V.P.R.O. zo sterk mogelijk te
maken. Dank zij een flink aantal b~...I
zoekers uit Grosthuizen-Avenhorn,
kon er van een bevredigende opkomst gesproken worden.
EEN GOEDE opkomst vvas er ook op de
Nut- en Instituutavond, waar Dagboeksnier van "Het Ferool"9 de
journalist Henri Knap een spreekbeurt vervulde. Hij h cc f t op deze
avond verschillende gedeelten voorgelezen uit door hem geschreven
boekjes en hieruit bleek, dat deze
spreker tevens een levenskunstenaar

'

. ,
.i.s

Om. tot slot aan U de vraag te
stellen met de woorden van Henri
Knap: 11Bent U ook zo'n mens?11
vorn1 ff~ bollenkwekers geldt het
"Le t op Uw zaak". Dit bleek wel ""-""
overduidelijk op een protestbijeenkomst van de afd. BcckLout en Obdam. -iifat is n .1. h e t. geval~ do or de
exporteurs is een plan ontworpen
om een rustiger markt te verkrijgen
dan tot op heden het geval was.
Aangezien dit plan voor de kwekers
onaanvaardbaar was, is er een
nieuw· plan gemaakt door de exporteurs en het produktschap, maar
algemeen waren de aanwez i gen van
oordeel9 dat ook dit plan slechts
schade zou betekenen voor de bolLenkwekc r . Er is bij dezo belangrijke
kwestie veel·te kort rekening gehouden met de kwekers.
Aan het einde v an de avond was
de secretaris J. Swagerman reeds
bezig protesttelegrarr1illen te schrijven!
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V-00.Lt :ttLK wat wils en zo kregen ook
KALEND}~R
de veehouders weer voorlichting oO.L.S.
29/11 Ouderavond
ver de huidige vee-export en de eiLedenverg.
P.v.d.A.
De
Ridder
30/11
sen9 welke aan de te exporteren
Klaverj
a
sweds
ta-ijd
De
Ridder
1/12
dieren worden gesteld.
Ui
tv.
"Vo
Lhar-d.i.ng"
2./12
De Heer Zeger Bakker9 directeur
met Con Zelo
De Ridder
van de vee-export heeft over dit
7
onderwerp in.ruime mate de nodige
15-slagen wed8/12 Kolven
voorlichting gegeven. Hieruit bleek
strtjd Kampioenschap
9
we l , dat er voor deze export uit~
West Fries Land
De Ridder
sluitend prima dieren worden aange11/12 Kerkelljke Kiesver. De Ridder
kocht9 maar dat toch verschillende
16/12 Ui tv. "OLymp i.a"
De Ridder
veehouders hiervan kunnen profite19/12
ren! Vroeger waren het alleen de
-----------------------------------topfokkers, doch door het gebruik
van prima K. I. stieren is dit terVRAAG
AANBOD
rein nu ook voor talrijke anderen te
betreden. Verreweg de meeste dieren
.Aangeb. : MobyLetrt e met aut. koppe l ,
gaan naar Italië 9 maar als er niet
1000 km. gelo2en f 375,-r~ ruime schaal met reclame wordt
Nic. Gr af't.dijk ~ Berkhout.
è-'(iVerkt 9 bestaat de kans 9 dat de
Te koop wegeris over-c omp Lee t s
vee-export achteruit gaat9 want er
Prima onde rhouden haardkachel
zijn kapers op de kust. Daarvoor ook
K.P. Dijk erna, D.96, Bobeldijk .
c1e veefokkers: Let op Uw z.aak l
OP JACHT naar ideeën voor de Sinter- Te kocp : Dr-aa.l.bar-e zonnetent in
prima staa.to
A.1289 Berkhout.
k l aakr-ant. 9 trachtte ik een jeugdportret van de Goedheiligman op de
Te ko cp s Beck·3rs 60 haard. Bijna
ko9 te tikken9 opdat ik alle stoute
nieuw
f 17 5, --- .
Ni.c . Graftdijk.
kinderen van Berkhout zou kunnen
voorhouden welk een oppassend vent- ------------------------------------------------------------------je de latere bisschop is geweest o
BURGERLIJKE
STAND
---,-•.--..
Van een bevriende relatie uit
Spanje ontving ik een vergeeld p.ssIngekom~n~
fotootje9 waar achterop stond: Klaas R.J. Baas riaar- A.140 van Haarlem
van 1Vlyra9 negen jaar. Ook was er
C. VVijteman 1w.2r D. 75 van Westwoud
een kleine levensbeschrtjving btj,
J. Wijnker na2::i." D. 56 van H.H. waard
wacr-u i t bleek dat ook onze Klaas
E.W. ,Schuyt naar D.78 van Heemskerk
in zljn voor-Sinterlljke periode een
G. Folmer near C. 55b van Amsterdaru
~leugend rekeltje is geweest, dat
E.
Folmer naar C.55b van Hoorn
zijn ouders veel last haeft bezorgd9
A-. C. Duyn naar C. 73 van Härlingen
meermalen de school verzuimde en
H.M.v.d.Gulik naar B.78a van A1horn
vreselijk aan snoeplust leed.
Il~ legde alle gegevens op IIJ.?-jn
Vertrokken~
schrijftafel gereed9 teneinde daar
A. Zuiker van D.78 naar H.H.waard
een sterk stuk uit te brouwen. Doch
C .M. Zuiker van D. 78 naar H.H. waard
aangezien het al laat op de avond
J. Deen v ei: A. 291 naar Winkel
was geworden, spoedde ik mij ter
M. Boonstra van D.51 naar L'warden
ruste.
H. Hemke ven A.221 naar Rotterdam
De volgende morgen waren èn jeugd- O. Middelbeek van A.25 naar Hoorn
portret èn gegevens verdwenen.
S. Jellema van A.136 naar Hoorn
Er lag een klein briefje op de taC. Knijn van s, 343 naar .Amsterdam.
fel, waarop gedI'ukt stond~ Aan de
G.E. Bakker van B.73 naar Haarlem
pers worden geen inlichtingen verG.M. Bakker van B.73 naar Haarlem
strekt!
A.A. Meyer van Co23 naar Schermer
Dit blijft na tuur lijk onder ons,
M. v~n r:_....,,., ~tijn van B.69 Ntmegen
dit mag niet bekend worden. Allà,
:; • nronstri.ng v an B. 50 naar Utrecht
het is al zó lang geleden!
C.P. Koppe s Véi.n C.82 n , Roermond
L. Klaver v eii D.4 naar Uitgeest
0-~0
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St. NIKOLAAS

l 2 december
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..Y_ITrassingen

Een pracht Sinterklac·.scadeau is
1
een prachtige keuze
3interklaascadeaux!
!leen wollen deken, nog in vele
ll
soorten
te
leveren.
I
Ny l onkouaen in vele soorten.
l
I Extir-ao Ca.andacht.u ~r·r~
~e·,L.!. ··-·"
voor o·nze
'"
C..6
W lj
~
r·
Z2~doeken9 verpakt en los.
overhemden met vaste boord.
i
Deze overhemden behoeft U niet te
1
Dame s en Heren pyama 1 s ,
strijken 7 te leveren a l I oe n kleur wi.t ~
Heren vesten en truien.
Pr-ris j 16.75
i!
Da1::es vesten en truitjes.
Ruma onderkleding" een zeer nuttig 1
!
Overhemd.en9 zelÏbinders 9 sokken en cadeau:
.11
i
kousen.
U SLAAGT MET WAT U K.AR3TEN VR..A.tî.Gff' !
j
·
'
N
J fî.J;) - µ1,r-11. · . )
M~·
1
Berkho~t
il. ~ I: _
~
ir; ~
De GoorJl 1
'rel. 256
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Wij brengen
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PUZZLE no. 4

1

. ···--···--·-··-·-------···--···-------------·--------···-----··--·-----·-·-------·-·
VOOR

.) ·.±:

~J

KINDEREN

De were Ldi-e i s van het konijntje.
1

Het had nog nc c i.t zo hard gewaa.Ld ,
De wind werd sta:;:Jelgek.
Hij greep de ;,1eI1.sen bij hun jas;
De dieren in h·1..::-.1 nek.
'I'o en zag de wi.nd een klein konijn,
Die nam hij bij zijn staart.
En blies heü hoc§) de wolken in
Al met een re~ze voart,

Horizontaal
- 1 . De trap op .
2. Gedenkteken op het Ramen te
Hoorn.
3. Mensen, maar ook schaatsen.
Verticaal
1 .. Duitse stad, maar ook "h e t water in11•
2. Grootvader van zoon.
3. Belgische stad, maar ook benoerai.ngen ,
Oplossingen uiterlijk 30 november
insturen aan Adm. Kant. Smit.
De prijs blijÏt nog een verrassing,
daarvoor is het Sinterklaas.
Doet Uw best 9 moeilijk is het niet
en de kans is er ook voor Uo

En harder nog. "Iooruit, vooruit!
De reis was vr-e s e Lijk lang;
Langs bergen en langs torentjes
'Nat was het konijn t j e bang.
Maer toen het eindelijk weer stont
'11oen schudde het zijn bol.
De wind blies ~em de wereld rond1
Precies tot bij zijn hol.
Vriend.
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S IN'JïERKLAAS

..•.

Sint Nicolaas? die goede man,
Komt elk jaar weerom.
Bij kleine hetzij grote,
Ook bij de ouderdom.
Een elk laat ztn liedje schallen7
Van 6interklaas kapoen.
En kijkt met n Leuwag.i.er-Lge blik,
áat zit er in uijn schoen?
A.B.L.
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CoÖp. .ûoerenleenb an':
<Jerk..hout 2··
Zi ttingsuren :
Alle werkdagen van 2-5 uur.
Vrijda.g boyendien 's ochtends van
9-12 uur en 's avonds 7-9 uur.
1s
Zaterdags van 10-12.30 uur
in Hotel PiJl9 Ve emar-k t , Hoorn.

e

Dè rentevoet.

e•.
.•.

,;01vmp i a"

··-~·De naand oktober was voor O'l ymp i a.

""
~

een naand, die met gouden letters in
hae.r geschiedenis zal worden verE
meld. 83 Dames, waarvan 53 buiten de
~
vereniging en 17 Heren7 waarvan 6
buiten
de vereniging, hebben met elÊ...
kander j 1.3007-- bijeen gewerkt.
...
De Dame s j 1. 000 7 -- en de Heren
j 300,--. Voorwaar een pracht pres~
•..
tatie
s:
Op de bestuursvergadering van de
vereniging,
waar delegaties aanwezig
~
waren om het verdiende te overhandic:
gen , vierden - dan ook vele woorden van
E
dank
gesproken. De Dames hebben
E
hun
op rijm en in tastë:;. bare vormaandeel
overhandigd,
want de Voor,...
itter
werd
een
doos
met
1.000
:::
•... '-zilveren guldens aangeboden.
ê;
Besloten werd tot aanschaffing van
een Zvveedse bank, een nieuwe mat,
i
::...
een s9ringkast en tot verandering
:::
van de brug. Hiermede zou echter
meer dan het verdiende gemoeid
•.. reeds
ztjn, zodat de springkast nog zelf
=:•... wordt gemaakt en b.v. de lange mat
....
t::
als wens overblijft. Getracht wordt
om nu nog een halve lange raa t aan
E
te schaffen, welke later aangevuld
i:::
e
kan
wor-d.en tot komplete lange mat.
::,...
De actie voor de jongens wordt
o~gezet in een actie voor oud ijzer•••
kope:r-lood-zink en lompen.
Ze.terdagmiddag, 8 december zullen
wij ne t een trekker met aanhangwagen
~angs komen om deze artikelen op te
alen.
Wilt U hieraan medewerken? -,iiïj
maken dit nu al bekend, opdat U iets
opzij kunt zetten of voor ons bewaren.
Echter geen oud papier, dit blijft
bewa2rd voor de school.
-Nellicht kunnen op deze wijze alle
dringend nodige onderdelen worden
aangeschaft. Olympia is dankbaar 9
~
dat het zo loopt en hoopt dat ook
e dit
laatste nog zal slagen.
§
/De jaarÜ}kse uitvoering-vindt
.
!plaats op zondag9 16 en woensdag
:::
!19 december 1956.
êc: JPla2tsbespreken
zondag9 16 dec.'56
........•
!11
uur
•
:.
~ .......................••.........
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Kent U de Verkade Pep-Sels al?
Zoute stokjes9 lekker knappend!
Drie smaken op ieder uur v.d. dag:
Tel. 259 - BAKKERIJ J. v.d. VEGT
_J

De Eederlandse Bank heeft op 22
oktober haar rentetarieven weer
verhoogd en nu vrij fors en wel met
12· De tio t a.Le verho.0·ü1g bedraagt
in 1956 nu r ec ds 1}%. ::ten orrtwtkkeling9 VJelke zelfs de meest deskundige financiers niat hadden voorzien in het begin v2n dit jaar.
Een en ander heeft echter noodzakelijk zijn invloed op de rentetarieven van de bankinstellingen
en dus ook op die van de Boerenleenbank. In- de Lo op van het jaar
is de rente voor Voorschotten
reeds verhoogd. met oen i1b. en nieuwe posten worden voor d.e thans
~eldende rentevoet afgesloten. Met
ingang ven l nov. is de rente voor
kr-cd.i et en in rekening-courant ook
aangetrokken en er ~oet rekening
mee worden gehouden dat voor 1957
nog een verdere a.:;n_,_:,B.ssing nodig
zal zijn.
De algemcn.e rentevoet voor hypo ..•
t:;_-:,_e..:.:on is b.v. door de hypotheekbanken en levensverze:rnringmaatschappijen verhoogd van 3f in januari tot 4i% voor de jongste verhoging en zal nu zeer ::~eker komen o o
een peil van 5%.
'
Daar door de banken een deel van
de middelen belegd is in effecten
rm posten? waarvan de rentevoet
ms t wordt verhoogd, terwijl ook op
de belangrijke post van liquide
middelen (het saldo o~ de Centrale
Bank, kas en giro) se:n of slechts
een weinig hogere rente kan worden
gemaakt, zal het niet mogeltjk. zijn
de rentevoet voor spaargelden en
tegoed in rekening-cou.rant in dezelfde mate te verhogen.
Toch kan m.i.v. 1 januari verwacht worden dat voor spaargelden
en tegoed in rekening-courant een
l?,_?g§f_? r~n!_?__ zal wor4.en vergoed.
.Jl t ZcLL
co t ui t dr-ukk i.ng komen in
een vcr-hog i ng van de rentevoet,
maar voor de spaar-b ank wellicht
ook weer in verhoging van de be-

cl:r2-gen, waar voor- de volledige
rente
vergoed wordt,
of wellicht
tot afschaffing
van deze grenzen wcr-d t bes i ot en , Ook onder de sterk
gewijzigde omstandigheden
hopen wij steex: een
gunstige
positie
in te nernen ,
De werkelijke
grote om-wenteling,
die wij dit jaar meemaken en we Lke
roeds voor de spanningen
op internationaal
niveau
tot stand is gekomen, heeft verschillende
zeer interessante
aape c t en , waarvan wij U hier
slechts.
enkele punten noemden,
Het is wellicht
een goede gelegenheid hierover
volgend jaar op de alg2oene vergadering
iets hleer te vertellen.
~~l'_iting tijdens de feestdagen.
Faandag,
24 en maandag, 31 dec,
zullen
alle Banken gesloten
zijn.
'I'ijd.en s de jaarwisseling
zullen
wij,
i.v.m.
de afsluiting
van het jaar
1956, ook dit jaar niet gesloten ztjno
l'laar w i.I t U wel de eerste
week van
het jaar zoveel mogelijk op vrijdag en
zaterdag
komen en woensdag 3 en donderdag,
4 januari
alleen
bestemmen
voor noodzakelijke
b ankz akeri .
"Pl at t e 1 andsvrou v1en11
--:lITs ik dit stukje
voor de kr ant.
zit te schrtjven,
weet ik nog niet
\Iat llfevr. v.d. Sluis-Fintelman
ons
over het Vredesvraagstuk
heeft te
vertellen,
maar als U de krant in
Uw bus krijgt,
zijn vve wel iets beter
in3elicht
en weten we wat de Ver
de Ifo.ties voor een volledige
vrede
kunnen doen. We hebben weer een
a.<1.[;Etige tijd gehad met Egypte en
Hongarije en we kunnen alleen
maar
hopen1 dat zoiets
niet meer zal gebeuren en dat de vluchtelingen
uit
Hongar~e zo goed mogelijk worden geholpen om hun verschrikkelijk
leed
iets
te verzachten.
Op 12 nov. werd het voor de gym
een bijzondere
vergadering.~ ..~faarin
o , ;·,1. op de agenda stond · l::Sl.JO.rage
mat.er-Laa Lf'onda:". Zo mochten de dam.es
B0uling en Klaij aan de voorzitter
duizend harde guldens
overhandigeni
die verpakt
waren in een doos van de
bonbonfabriek.
Het volgende
gedicht
werd hierbij
voorgelezen~
Op de ledenvergadering
Bleek heel duideltjk9

één ding

----

Olympia

had niets
in kas
'I'er-wij.l. overal
gebrel: aan was.

--..•.------

Een Zweedse bank9 een nieuwe mat
De ongelijke brug1 ook niet je dat
Een evenwi.cht.sba.Lk , zo reuze krom
: :;:
-"
'
t
l
:i
k n i. e t om, ~
.<::
..t:;en spr i.ngkas
_;:on
uaar
oor
9
Er werd niet lang over
Men ging snel ove~ tot
En zou proberen
au met
De kas van onze gym te

gepraat
de daad
werken
versterken.

~::.

;::

~

Drie en tachtig
meisjes
en vrouwen
St2ke21 de handen ujt de mouwen
En gingen naar de bonbcnf abriek
Snoep in te pakken , me t muziek.

=

Geloof me, het was een heel karwei
Honderden dozen schoven voorbij
:
kex: de lopende b arid en cJ..; e moest
zorg(
E
Dat de snoepjes
o o tijd war en gebo':tr': g
~
gen.

-

er op 't

Je werd

En we deden het

:E:n lieten

eens

aan

Leas

wel handiger

.
in

met tegen.
zin
kikkers,
:1.'~reeften en mu i-.
zen
die in d.c dozen verhuizen.

\Ve pakten

Denk je

laEts

niet

handen
Vraag je je af 9 waar al die snoep
moet belanden
Na ieder uur vor kon zeiden we blij
Ziezo,
al weer ee~ gulden er bij.
2.1.

die

bezige

-
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~
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Ne hebben
En wilden

de moed no o i t laten
z2kken;.
du.i z end c;uld.en bij elkar:v--~r §
pa.~n::;:.
Wij geven die 21u vo J_ trots
aan I t
~
Bestuur
E
Als resultaat
van d.i.e duizend uur.
ê

En eindigen
~et een driewerf
hoera,
Lang leve Olym.pia.
Dan vieren vre o» maandag 9 17 d.ec .
de Kerste.vond,
waar aan verschillende dames hun mede;;;r2r:dng zullen
verlenen.
-Nie maE".:t er een aar-d l.g
kerstbakje
voor tefolversiering?
Hieraan
is een wedstrijd ~11et prijzen
ver~onden
en de Heer Verell
uit
Hoorn zal het komen keuren.
Denkt U erook uan het gebruikeLijko pakje,
greag zo f'ee s t e.Lijk mogelijk ingepakt 9 's avonds mee te
nemeno Alles met elkaar
zal het
weer een gezelli6e avond worden.
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K. Le euw l'izn.

Uevr . iHei·op) C. 0. Kuyper
D. Langereis9 F. Peetoom
J. D. ,3mit.
Admini2tcatiekantoor Smit"

14 december 1956.
Kerstfeest.

,;;

-

~:

Waar en hoe we ook het kerstfeest vieren, altfjd weer zullen
dezelfde attributen eraan te pas komen.
Omdat het niet bepaald het kleinste is op het kerstfeest,
valt· de kerstboom het eerst op. U denkt wellicht; een boom is een
boom, maar een boom is veel meer. Een boom is het symbool van het
omhoog rijzende leven. En zeker de boom, welke Wij als kerstboom
gebruiken. Zelfs in de winter blijft hij groen.
Elke boom op de begraafplaats is daarom juist op die plaats
een zWijgend, maar levend getuigenis9 dat het leven sterker is dan
de dood.
Vele dorpen kennen ook de boom op het dorpsplein. Waar de
ene generatie de andere opvolgt, blijft zo'n boom soms eeuwen in
het midden van de gemeenschap staan.
De kerstboom draagt op zijn takken de brandende kaarsen. Ook
hier is weer sprake van een diepe symboliek. Het licht is toch de
grote tegenspeler van de duisternis.
Voelt het kwaad zich veilig geborgen in de donkerte9 het
gaat op de vlucht voor het licht. Zo wordt het licht symbool van
het goede, dat het kwaad moet overwinnen en verjagen.
Licht betekent ook het vermogen tot scheppende arbeid. Zodra
de mens ontdekte de mogelijkheid van het maken van vuur en licht,
kon de cultuur een aanvang nemen.
Een licht-dragende boom, welke door kinderen omzongen wordt
met kerstliederen, gewijd aan het Kind, dat in oeroude geschriften
. het Licht der wereld werd genoemd.
Beter dan het cynisch smalend glimlachen aan het eind van dit
barre jaar, is de hoopvolle en dankbare glimlach.
Deze wereld, waarop nog alt~d bomen groeien en kaarsen tussen donkere takken vlammen dragen, bewogen door de adem van zingende kinderen, is nog altijd vol rijke mogelijkhed.en en goede beloften.
De situatie is eerst dan Yerloren, indien we niet meer in de
overwinnende kracht van het leven en het licht geloven.

VAN DE K~DACTIETAFEL
ff!ii J\lIEUWJ.AARSKRAl'ifT zal omstreeks 28

en 29 december worden rondg:cbracht 9
waardoor de kopie uiterlijk
21 december aoSo
b Lnn en moet z ijn bij Administratiekantoor Smito
[IEUwJAARSGROETEN à j 0?20 per regel moeten eveneens uiterlijk 21
december binnen zijn, U kunt ook telefonisch opgeven onder noo 3420
.'.:en jaar kan b e Langr-ijk zijn gew,eest 7
hot kan ook minder gebracht hebben
dan we hadden gehoopt, het kan veel
tegenslag hebben gegeven, maar laton we voor het nieuwe jaar onze
beste wensen in ieder geval tot
uiting komeno Het is een kleine
attentie maar het doet toch prettig
aa.11 o

JAARGAl°\TG wordt met het
verschijnen van dit nummer ook al
weer afgesloten, Het borelingsko
wer d baby en de baby is thans al
we e r een flinke kleuter 9 zodat vve
verder hopen op een gezonde groei.
Indien ook in het nieuwe jaar hier
allen weer aan medewerken, dan zullen we ook het vie~de jaar weer
zonder ernstige ziekten trachten
door te komeno
Red.
DE DERDE

St,JORIS VERSLAAT HET DORPSGEBEUREN
E~\ BJ!;GINT DJ.u""J met de Ned , Herv. Gemol
die op 3 dec. weer een nieuwe
leeraar kreeg na een korte vacature
van. slechts enkele maanden.
Na door de consulent9 de em. predikant9 Ds. Broers uit Hoorn te zijn:
b2vestigd, deed ds. Bosch9 afkomstig!
uit Hoogkarspel, zijn in.trede in de ·
Berkhouter gemeente,
In een zo goed als geheel gevuld
kerkgebouw9 merkte Sto Joris ook
ds. Doorn en'zijn echtgenote op? benevens een afvaardiging van de hur-:
berlijke gemeenteo Een behoorlijk aan-!
tal leden uit de Herv. Gemeente van·
Hoogkarspel woonde eveneens deze
dienst bij"
De verschillende toespraken en de
vele goede woorden hierbij geuit,
elsnede het antwoord van ds. Bosch
~ierop beloven alle goeds voor de
toekomst.
West-Friesland is bekend om zijn

onkerkelijkheid, ma2r het moet toch
mog e Lijk zijn om met deze tra.di tie

te breken,
Wij wensen ds , Bosch in zijn arbeid hier alle goeds toe!
OM IN DE Ke r-kebuur t te blijven,
stappen we even over naar de O. Lo
school, waar op de ouderavonden
altijd weer blijkt, dat er voor deze
instelling een zeer grote belangstelling bestaat. De grote hal,
waar- deze bijeenkoü2ten de laatste
tijd vrnrden gehouden, kan maar amper aan deze belangstelling plaats
bieden, Dit medeleven met de school
en het onderwijs mo e f voor de leerkrachten toch wol een grote voldoening zijn en ss:;:;cgd nag dan ook
worden dat de verhouding leerkrachten en ouder-c omn.i s s i e bui t er
g owocn voortreffelijk is. Op elke
ouderavond wordt er naar gestreefd
om de aant.r-ekko Lijkh e i d te verhogen
door een actueel onderwerp aan te
snijden.
Voor deze avond hield de bekende
paedagoog, _de Heor Daalder uit
Bergen, een zeer boeiende inleiding over hc t kinder1)oel<::.
Aan het einde v e.: de avond wer-d.en
zeer waar-der ende woorden gesproken
tot juffr, v. d , Berge, die met enige weken haar werkkring gaat beeindigen. Een groot aant.a l jaren heeft
zij aan de jongste leerlingen de
eerste beginselen van lezen9 schrijven en rekenen bijgebracht en wij
konstateerden steeds ,,-veer opn i.euw 1
dat zij hierin in een minimum van -:»
tijd slaagde. Ver schillende oudersbezoekers op deze avond, hebben
hun eerste kennis van .r jufii vod
Berge medegekregen.
Ivïoge mej. Lief aard, . haar opvolgster? er in slagen om de voetsporen
van juffr. v,d. Berge te drukken;
EN NU NOG even over ons fanf'arecorps "Vo Lhar-d i.ng ;; , dat op z ondag ,
3 december hacr: j a.ar l ijk s concert
heeft gegeven, Er was voor deze
uitvoering een flinke belangstelling en allicht heeft het bekende
"Con Zelo··· u i t. Ho ogwoud , dat voor
deze avond medewerking verleende,
hiertoe wel het hare bijgedragen.
Er werd door beide gezelschappen
uitstekende muziek ten gehore gebracht en de aan~ezigen hebben
c
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hiervan volop genoten,
! OOK IvïAAKTE St. Joris het afscheid
Een lofvvaardige geste van Volhar- ' mede van de Heer H, Veurink, die
è. :..ng was het af staan van de helft
jarenlang de gemeente Berkhout op
der baten van de gehouden verloting
eminente wijze heeft gediend als geten behoeve van de Hongaren en zo
meentesecretaris, In de raadsverkon de penningmeester aan het eingadering, waar dit afscheid plaats
vond, werd met vele harteltjke
de v2n de avond j 649-bestemmen
voor de hulpactie,
woorden dank gebr-ach t voor de wijze
waarop de scheidende functionaris
Een voorbeeld9 dat navolging verzijn taak op het ge~;1eentehuis heeft
dient,
vervuld.
~1=.iOYvvAARDIG is ook het af staan van
De Heer G.J. Stoa~, die reeds een
bloed ten behoeve van hen, die
aantal jaren ale le ambtenaar met
hiermede kunnen worden geholpen en
de Heer VeurLnk heeft samengevrerkt,
zo kwamen er weer 80 donors naar
werd met algemene stemfilen als SecDe Ridder, om met een halve liter
retaris benoemd •
bloed minder naar huie te gaan dan
Naar wij vernemen zal het gezin
waarillede zij waren gekomen,
Veurink onze gemee:ti.te gaan verlaten
Leden van de Berkhouter E,H,B.O,
om in Heiloo van zijn welverdiende
r
erleenden bij deze actie haar merust te gaan genieten.
'-devverking.
St. Joris geeft ook zijn beste
wensen
==~=================================; vertrek,mee bij dit op handen zijnde
OUD,
YOOR ,JONG
EN
~-----------------------------------Puzzle no. 5
Verticaal
Bijl, 2. Dunne b&lk 7 ·3,
Schuur, 1+ .ûec l v. e. schip,
5, Dokter, 6, Zie hor.24,
r;. Samenwer::ing (afk.), 8.
?laRts in Gelderland, 9. Verbinding. 14. Vicrv. dier,
15. Seintekons, 22. Aanw.
voornaamwoorC, 23 Baksteen;
25, Derhalve, 26. Schel,
27. Ik, 29, Korting (afk.),
30. Gr-o ent e , 32. IEeisjesnaam,
33. Rivier.
1,

-ê
----·----:::
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Voor de goede oplossing is \Neer
een aardige prijs
beschikbaar î J ~
De prijs van puzzle no. 4 uit de
St. Nr.o o Laaa'tr-ant
is gewonnen door
Mevr. A. EecenBlauw, na loting
uit de goede OJlossingen.

3:orizontaal
L, Wari.J.>ieer, 4. Soort, 7. Klein vertrekje,
10. Poes, 11, Vlaktemaat, 12. Familielid,
1]. ~as,15. Kooksel, 16. Bergplaats, 17.
Voorzetsel, 18. Voegwoord5 19, ~en bedrage,
~,,...._._,, T ec.1.hn iicus, 21 . Li.d
" c:"2 • m·t
c:
.L _woora~
1.i e 1 s
2L:-. Behoudens vergissingen, 26, Hoofd (Eng.),
28. Onzuiver metaal, 31, Echtgenote, 32.
Hoen, 34. Bitter vocht, 35. Vod, 36,Krantenjongen, 37. Bid.

=....•
VERENIGINGEN
EN Il'TSTELLDTGEN
''P1attelan.dsvrouwen'7
jSog er.k e Le dagen en dan is het al
weer naandag 9 17 december 7 de dag
dat we met elkander
het Kerstfeest
zullen
vieren.
Enke Le dames zijn een
kerstspel
aan het instuderen
en dat
wordt,-wat
ik er van weet, goed!
Denkt U nog aan d.e kerststukjes
voor de wedstrijd9 die U 's morgens
kunt inleveren
bij Langenberg
in Bobeldijk,
of als dat een bezwaar is 9
bij Mevr. Kl.aij , die dan zal zorgen
dat ze in Bobeldiik komen.
Vergeet U ook fet gebruikelijke
pakje
(feestelijk
ingepakt
en eventueel met rijm) niet?
Komt; a.Ll.en , want het wordt weer
een gezellige
avond.

:'Inst.

v. Arb.

Ontw.

en Nu.t "

Eet

is de besturen
gelukt
om Dr.
F.W. Storm, de arts bekend van de
radio,
hier te krijgen.
H~ zal voor
ons een avond verzorgen
met het onderwerp "Huwe Lljkspr-ob l emen" op
8 januari
1957 in de Ridder St. Jo1s
ris
avonds 8 uur.
Entre leden f 09609
niet-leden
f 19waarbij koffie
en koek inbegrepen.
Op 18 januari
1957 zal een avond
worden gehouden door de V.A.R.A.9
P. v . d . A • ? Ins t . v • l:l.r b . Ontw . 9 A • N . A. B
D.h.V.-Y.h.V.
en de Vrouwenbond N.V.
V. waer zal spreken 3VERT VERMEER
over ;1 A1nerikali.
Voor afwisseling
zal de bekende
voordrachtkunstenaar
V. v.d. Braber
uit An.d.ijk enige voordrachten
ten
beste geven.
Entre leden f 0,609 koffie
en koek
inbegrepen.
'I'even.s. organiseren
wij weder-om een
verkeerscursus
in februari.
Wie
daaraan wenst deel te nemen, kan
zich opgeven voor 25 jan. 1957 bij
A. v. d , Veen , Bobeldijk
P. .Schu::.te maker, V. Blokker 9 C.
cke rvro Lck e , Mevr. Klay en Mevr.
Scheik te Berkhout.
CoÖ-o. Boerenleenbank
nBerl-::hout II"
Maé1J:.?-dag 2 24 en maandag 2 31 december is de ban."k de gehele dag gesloten.

=--

Evenals vorig jaar is er geen
sluiting
in het begin van het jaar,
E
maar U doet ons we L een Dlezier
als E
U wo enedag , 2 en donderdäg
3 j anu- ~
ari 1957 alleen
gebruikt
voor nood.- E
zakelijke bankzaken,
welke niet tot
vrijdag of zaterdag
kunnen wachten.

---=·--

De actie
van het oud ijzer ophalen kon door bijzondere
omstandigheden niet c"l.ocr gaan. Begin januari komt dit wel aan de beurt.
Het
verheugde
ons, dat er veel klaar
stond,
dus d.an komt het straks
wel
goed.
Nu vragen wjj eerst
Uw belangstelling voor de uitvoeringen
op zondag, 16 en __:i:~q_ensdag,19 qecember°:- -....
In plaats
van op di.nsdag , dus 1~
op woensdagavond
gymuitvoering.
Dit is gebev"rcl omdat de Heer Wolters op dinsdag
een andere vereniging heeft,
we l.l;e bezvvaren opperde
om 4 of 5 maal :)er seizoen
de dinsdagavond te moeten vr-ij geven.
Zondagmcr gen , 11 uur plaatsbespre-E
"
d
k en voor woensaagavon..
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Heel vrolijk en heel blij.
Zitten
de vele kinderen
op een rij,
Bij de kerstboomi
mooi verlicht1
..•..•
Kijken ze toe met een blij gezicht,
:::
Naar de cadeautjes
om hun heen?
. =
Gaan hun geó.sc!!ten? wel t evr-êon , v
Nat of het wel zal wezen.
1t
Zij een boek om te lezen,
Een appel en ~o voort.
.:
Ze luisteren,
dat niemand hun hoort, E
·
K.ers~_ie
' 1 · d Jes
.
. .1.. a 11 e macht , e
Z in.gen
UlG
Luidkeels I of n ee 1 .kal.m en zacht.
~
Vrolijk gaan ze huiswaarts
;!:
9
In gedachten
b:ij de boom.
Z;
Lachend in hun slaap?
Zien ze a l Les in hun droom.
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Verhoog tijdens de Kerstdagen
Oudejaarsavond
de gezelligheid
huis door het bestellen
van
een heerltjke
krentebql_.

.. i1
;

i!

~

1

)

i

2

1

!
I
'

Bobeldijk,

""' i

K0.1iillillR
11

G

!1
! Uw

I
I

e

,
w acres

l

!~

t

i\.,.

c

1

1,f\J. .. u

')
1

i=,,,_,,,,.,,,,==-

""

l
I De Sint

1

209

'I.1

! L2e1

1------·--

1

I

wenst U een prettige
kerst.
Voor de feestdagen
hebben wij voor

. l

; u

î'
.

·· -·--~-·---~~·""'-~~-"""'"""'·l

1

I
1

!.

!;
i·

1

o • ae

v.d.

VEGT - Tel.

259

·

j
l
jI
•

.••. ~,.._.,._..,.:11,c;""'

~~-r"s _t"g~2_g~n

0 d .
d'
1
en __1:,1. eJaarsa~o~
-~
Dsge~2 v211 kerstkransen
en Weih-~
nachtstol
1,10.ar.• c:o o e ~·
1
"_c,"--:,-''T.
•
T,•
Be s c e l u O nu e eris bij Bakke.r 1v1ol
~~o '1 n ouderwetse
:.:ren tenbol
I
V 2n top
.
t .o~ teen me0 k-..rent en vo 1 . 1
1
~an t9fel
zegt iedere huisgenoot
vvat :~:: ö.at lekker
krentenbrood?
·,
zz zz:
·0-!~''c-·,,..,
st.e
Lekke
r be~- l.eg en
'. .Lö be- '-L, Ld0 .\. J..
l
l
r

L

l

,

-'-

I

n

Beleefd
aanb eve Lend, l
Bakkerij C. Mol 9 !
Ber-kh out=We s t . 1

:

~----,.-·----~,.··-~-----·-o.- =-~-- -.=·•'-'=1i,
I Bij ons vertrek na.ar Heiloo groete2.1.
0

l

1
1

!

wij alle
vriende:n en kenniss~n
en
bedari...ken_t. ~ven.s voor alle lid1
maatschappen.
1
:::~. Veurink
I
. .
C. v·eu_rin'k-Visser!
!Jeil~o
.
1
J:1J.J.~otgie0erweg
22
1
.i,

.

1

1

I

K A L ·r~ N D E R
l
--------·-----1
rr
O
.
D
R
.
d
0i tv. ,,lympia.
e .,_ .L del'! I
Ui tv. O'Lyrnpl a
De Ridder!

.
,,
Heerll.J.t:..s...
k_erstbroden
Kerstkranzen
_

I

en

l

! 271

.

BAKKERIJ J.

1

-~~·-;r·.~-,':f~~---.w:--"'"~,r,..JllSllM;li:l:Jitll•~l~~'l:,.,

1

Il

I

I

I

~ • !(~O~m
B.H,RI{HOl; 1

1

v
v\
VERBOD .:v
DIVERSE REPARATIES
JAN BEULING

52

1
1

l<!'----~. .

.... -~ 'lel.
_

,J:IJ

.

1

prijs

Ver-bouw
DS_!a11.gr::..,jke Be s par-Lngen .
_;)oor Premie en Subsidie
Vrijblijvend
Inlichtingen
e""1·00·1·
.L.1.v~
L_vt7

c.1~).:J

r-.

l---------u----··
i
NIEffVBOff'T
•

Voordelige

~~~ •
1

tel-

O

-

=======-"''--~-=----~---1

i\7;

•i.L

1

was over de kwaliteit
j
b es t te,~vree,,
1
.
·
1 :;I;· d ld
d t
h t K rct1
1
n ee e a ' even aan e_
~ 0
·
manne t j e mee. l
Voor alle ·soorten feestgebak
1
I
lI
U w a dr e s z_1
i
Il m • ..,10
i
D o van ~HILTT:'F
1'
; 1. e .L • ?
.,__,,.~
7

1

Bi·'
~-J

_:___~---~-~Q--~--J
.
·
1,11.e

i·~

DRUKWERK

0

'?Ju1-ve ;. .

,l...

Pr i na we r'k

LI

voor s
. ro.elr.. . 3- 1zoff~860-inS
"t\1.rt.1'}.C~ 00c;J'\J ulzteï.1.
).' . ""'..,...;.>- c }.31·01"
oö: '
•
~ -~

l

l

.

· ZUT\TELF~.HDELl1

t

~

soorten
l)jj ons terecht.

..,.41

'IN~~~------..,,

••. __

A1_~~-

1

.BL\.K~3JJ îÇI_:BRO~
Telefoon
238

D,65

1~.,-in,i;.>l

"'

Voor het verzorgen
van Uw
circulaires1 reclamefolders
en ander stencilwerk
ADL:1 1":ISCL1RAT IEKANTOOR SMIT
1l'h2.T1s
kunt U echter
ook voor

in

Neem ook proef met onze heerlijke
appelcaré Is 9 ker st kr-anz en , saucijz enbr o od j es 9. kerstkransjes
enz.
:Seleefd aanb eve Lend,

1

•••••

·-·----------

en

16/12
19/12

17 /l2

.

K~r~tkr~n~J ~s-.
I
.il o~dantkran:J
es 1
li.DDelcarre 1 s
:
Enz. enz.

. .

Plattelandsvrouwen
Ker s t avono,

.,

Vr-Lends chap]

I
1

-t

__ . vhe v_'.3-n,_, ~e ~i9-o.ensta1;-d~rs
1
wil voor 1.it" t voJ.gende .Jaor ec:ns I
een prijs be. ach i.kb ae r- s t e Tl en voor,·
de goede oylossingen
van onze
puzzlerubriek???
i

I~~,~--·------~·-----------------_.._--------------~·

r,

j

-----------

..··-·-----

VOOR .AL UW LANKOP .:GJ\T

VOOR
-:.,LIJ-F'l'

uvv

ADRES~

.:'.:x"cra voordelig
kunnen váj nog leveren
zolang de voorraad
strekt
een partij
wollen en halfwollen
dekens.
Haast U!

------

~~~~~~

"

•• ~~-~l'°"·~~.,;;;:;"""".111'1,1;1':=~;i;"'~,Z\~~=:;~~-=:..~::i:::i;;.=.1';:;,·;.'~Q;,.'::l;ll;;lol~nll'.ll!:lr.,.1\,lll':llW,,;w.;i,'<;;Ci'ql'lil>",.:t;~.-mQ'..:i:,~~~~-~l'j,l~~·~Jll,'=:

.
Kerstkransen
Weihnachtsstollen
Vrnchtencake
'faarten
App-elgebak enz.
Alles
-;

Alle

van de beste

kwaliteit.

__

T·

I.

i

1

! _

l

!
.

bi"
-1

j

D. van HILTEN

!

1·-,-~----,-------------··-,-~~-·•ut

I

Winter!ij~
-_ r~g~ntijd
ÎJo ar zen t ijd
1
VJii~ hebben steeds
alle maten voorr ad i g en verkopen
alleen
tegen
.
öoor de fabriek
vastgestelde
prijI11 zen.
Ook·hoge en lage gymscho enen , al'
les merk Hevea.
Zlom~sokken9 lede1;enjassenvet
9
l
.schuimrubberz?oltJeS9 k.l our-past a ,
I
cr-e ams , po Lar Lemen , ve't e r s , kur·i \:en en wollen .i n.l egz oo Lt j e s , vul1 _ canis~r~n
':a?-, :ubberlaarzen7, rei
paratieinricn-i:;ing
voor Uw be-i:;ere
1
··,.-,noen°n
;:..v
l
... v
o
·,
Beleefd
aanbevelend.!
.1
G.To Berveling;
.
Berkhout 9A.165
l_··=··,==:,·.,i,~ ..,mw.:=~"l~~...:=
..

I

O

I

e

~=.-=-.=..=;,:;-..:::.~~~;;:m::;:::,-~~

1
lf

·-.:,
H
.U.ol-,,

j

Nij?

Land
'cüO.-

an rru
inbOUV7Pr
--·
-'v
"-'9
0

Q

•. }.....J

I

3-;,q·,J_ïl
~·il_

.i,.,_

+ Sluit
~~iekte-- en Ongevallenverz.
Onopz egbar e po l i.socn
+Toten
met aan te bevelen
+Levens-en
Pensioenverzekering.
+ N.A.verz.eke_ring
(Part.
+ Bedr.)

_

.,

berk.hen t

.a , 88a

,

-

0

1

l

I
1

I
1

-r

Te ..L

lL 2295-239,

i••·,>•••••••=•=·•"·'"•••·•,,,. ""'""'"""''"""''"'"'"'"'""''""·'="""·"-"·"°""'"""""°"""·"""·'"~'""''·'•'""""-"""'"""""'WW=

c

:=1eL319

s»

'.L

enz.

j

verzekeringen
;:,-~.L
.Ll.-

ïf oor h.ers t en Oud en lneuw

I

'-.../'•

11

.•••• ~"'·---·-•-1

I

Maak U~v hu i.s t.ijd errs de Kerstda?en
gezsllig
met een bos rode of wit-!
te tulpen e Ook in potten verkrijgl
baar bij Po SC.F-füIIWr & Z~T. Tel. 338 j

I1--~·-==·- •• -------·-·-·····-··-·······==··-=-·····==·········-·---=-~'-'=·-~-~'-"·-1
1.
1

!

!

0,

1
1
1
1 ".

!
'.

l

I

td a0en
voor ·jre· a ·""'Q • rr,e~s
- - '"' ·· 0
zijn vve vveer ruim gesorteer~.
in
chocolade-en f'cnd anukr-anc jes ,
·
Probeert
ook eens cnz e heerlijke ko~kkransjes
met pinda's.
49 et. per 250 gram.
u

~

1.

.

P.S. In de kers twe ek kan er in hetl
vvesteinde niet
gevraagi
en b ezo r-gd]
wor-den ,
K . 3 L I K K E R • ·

·
i--..·-.,

_,,,;
1

1

i

ll•

'

!i

j

I

Voor de Kerstdagen
hebben
wij alle
soorten
kerstverOok TTOOr
r o..
ad l o t s0 ? t e
Lev i- s i- e
v 'c: Ci
J.\..

l

I

.!..._~ "l c
~1.:v.L.l-bo

1

r-1.,..,

J

8""
.Ll.

De Nest_-Friese
Zaadhandel 9 Enk-]
all2 ande1~e elek~~i;s~he
artikeI hu i z en , h ebb en voor Berkhout als
.
len kunt U terec.1.H 01J
t_~nt
aangezocht
Dhr ., ,~i..V-~ld~ .t.~1'73! ---~----·---,JAf1 crn,~TAC~ . :.

1

1 .

; ,,:;:
I

I ~

