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no. 1
DE MORAAL V .A}J HET DEL'J1APL.Al\f,

Het was een klein berichtje in de krant; er zal begonnen.
worden met de praktische uitvoering van het deltaplan9 aan het
Haringvliet wordt de eerste hand gelegd aan een g.i.gant i sche bescherming van de lage landen bij de zee tegen de aloude vijand , het
zeewater, En onze eerste gedachte is uiteraard een van trots9 dat
die Hollanders zich toch niet op hun kop laten zitten; dat ze van
aanpakken vreten; dat ze herstellen wat vernield is. En we verhalen
vol trots de franse uitdrukking: God schiep alle landen1 behalve
Nederland want dat hebben de Hollanders zelf gemaakt.
Maar als we even verder doordenken komt ons een andere uitdrukking in de gedachte en dat is een doodgewone hollandse1 n.l.
als het kalf verdro:n:1cen is dempt men de put. Vlak na de ramp was
het de tijd niet over de schuldvraag te spr eken , maar thans wil ik
met nadruk vaststellen1 dat ik er van overtuigd ben dat deze ramp
voorkomen ha.d kunnen worden. Ten koste van hoge bedragen,_zekeri
maar was het dat niet waard? En daarom zit er aan dit deltaplan
een moraal; een moraal die zeer toepasselijk is bij het begin van
dit nieuwe jaar. Laten we al vorens te dempen niet wacht; en tot het
kalf verdronken is. En we weten allemaal dat dit bij de zuinige
Nederlanders maar al te vaak voorkomt.
I\IIoet Uw boerëLerji beslist afbranden voor U aan een bliksemafleider denkt; moeten beslist dood of verminking er mee gemoeid
zrjn aleer U een dokter laat komen; moeten er met alle geweld eerst
ongelukken gebeuren vóór Berkhout een betere straatverlichting
krijgt ..• ; zou het niet'wenselijk zrjn9 om het nog maar eens heel
simpel te houden1 Uw tuinhekje te repareren voordat de geit van
de buren de hele z aak kaalgevreten heeft?
Ik wens U veel heil en zegen in het nieuwe jaar en ik hoop
dat U bij al Uw goede voornemens ook nog deze voegen zal~ goed op
Uw kalveren te zullen passen, als U begrijpt wat ik bedoel.
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11Wie boter
op zijn hoofd heeft
moet niet in de zon gaan s t aan "
Ik dacht aan dit spreekwoord
bij het lezen van een bericht
in één onzer grootste
dagb l aden , dat zeer binnenkort
vijftien
miljoen kg. roomboter9 opgeslagen
in koelhuizen9 met spoed voor afbraakprijzen
zullen
moeten worden verkocht.
Het Vrije Volk van 22
januari
wijdt zelfs
een spotprent
aan deze materie!
De verliezen9 welke bij deze verkoop zullen worden geleden,
zullen
van een zodanige
omvang zijn9 dat het Zuivelfonds
niet in
staat
is9 om deze in de miljoenen
lopende schadepost
op te vangen .
De rest van deze strop komt voor rekening
van "s rijks schatkist
en hierover
zal de ministerraad
nog wel een hartig
woordje spreken.
·
Enf'Ln , we kijken niet
meer naar enkele miljoenen!
Hoe dit
echter
te rijmen valt met de plannen van minister
Hofs t.r-a, om de
overheidsuitgaven
drastisch
te beperken9 is schijnbaar
weer een
zaak van later
zorg. De gewone man-heeft
daar zo geen weet van!
Een feit
is en blijft
echter 9 het grote overschot
aan boter
moet worden ger-u.imd, daarbij rekening
houdende met de margarinepr-oduc errt en , want ook de hierbij betrokken
belangen
moeten worden
beschermd!
Volgens insiders
is er een zeer grote productie
vruî roomboter in de wereld en de kansen voor- afzet
over de grenzen zijn niet
bijzonder
groot.
Maar er is dan nog altijd de mogelijkheid
om het
surplus
tot tècbnisch
vet te verwerken?
Het ligt hem natuurlijk
aan mijn onkunde op dit terrein,
dat
ik aan de nog steeds
doorgaande
melkverknoeiing,
weLke aan de genoemde hoeveelheden
koelhuisboter
ten grondslag
ligt,
niets
begrijp! Het lijkt zo eenvoudig;
maak minder boter,
maak het kwantum
koelhuisboter
enige miljoenen
kilo's
kleiner
en geef aan het publiek
"volle melk". Melk is het ·heerlijkste
produkt 1 wat d.oor het
agrarisch
bedrijf op de markt wordt gebracht,
maar dan niet in de
vorm1 waarin de zuivelindustrie
het aan haar klanten
voorzet?
Het is een onsmakelijk artikel
geworden van enkele dagen oud.
Men zegt 1 (wie is deze mens?) dat wij teveel
vet krijgen in volle
melk en dat de prijs te hoog zou liggen.
Of een prijs van 37 et.
(nog geen liter)
per fles gedeeltelijke
ontroomde melk laag is 7
lijkt mij onwaarschijnlijk.
Enfin,
niet te veel vragen maar : er komt
toch geen antwoord!
Wie botor op zijn h.oofd h eqf t j doet goed om
niet in de zon te gaan staan.

::

VAN D:t REDACTIETA:FEL

helderder inzicht dan tot nu toe.
GELUKKIG HEEFT deze medaille ook
ADVE:BTENTIE-CONTRAC'I'EN. W:j verzoeken
een keerzijde en daarvan liet het
ü het door U vastgestelde bedrag
jeugdtoneel van ''De Gong" ons iets
voor 1957 weer op onze rekening bij
zien. In 11Zij leefden nog Lang en
d.e Boerenleenbank over te achr ijven ,
ge Lukkä.g" 9 een vlot en prettig
dit bespaart ons veel moeite en het
aandoend-toneelwerk9 werden da .
is de eenvoudigste weg.
· .
. spanningen
ook weer opgelost en
BIJDRAGEN 195.7 · van d.e verenigingen · . ' eindigden deze in een blij en happy
en instellingen zien wij ook gaarne
· erid i
op dezelfde wijze geregeld.
Bravo jongelui: Een extra handIn de loop van deze maand zal aan
druk van St. Joris voor het goede
de verenigingen een circulaire worspel 1 hij heeft er heerlijk ven geden gezonden betreffende deze bijdranoten.
gen, welke U eventueel als ingekomen
WE STAPPEN NU even over de Atlanstuk ter behandeling kunt nemen.
tische Oceaan naar de Ver~nigcle
PUZZLE no. 2. De prijswinnaar zal in
Staten van Amerika en hebbèn mat
de volgende dorpskrant bekend geveel interesse geluisterd r2.aar de
maakt worden. Hopelijk zal er dan ook
Heer Unrath 1 die lang in A~n.erika
weer voldoende ruimte zijn voor een
is geweest en zijn indrukken g2,f
nieuwe puzzle te plaatsen.
over de ontvdkkeling in de LJ.IJ staten
van dit geweldige land; als
KOPIE EN ADV:GRTENTIES voor het volmen
dit land per trein van Oost
gende nunmer- moeten ui ter lijk 24 fenaar
West doortrekt, betekent dit
bruari zijn ingeleverd bij Adm. Kantoor
een
treinreis
van 4 etmalen.
Smit7 A.14lb, Berkhout.
Ook in dit land wce r sp ann i.nger; 9
Red.
de Amerikanen uit de noordelijke
w:,,i_;i.......,._.,u ... 11;1,,---.-v·--· •
-·- .,._,rr_
staten zijn weer heel anders, dan
die uit het Zuiden. Denk maar' even
.St. JORIS VEJ.dLAA'I' BET· DORPSGEBEURltN.
----------------------------------aan het negerprobleem, maar t . z . t ,
H-8.:T NIEUWE JAAR is alweer een maand
wordt dit wel op gelost. De Heer
oud. ~e hebben elkander bij het inUmrath tekende ons de Ameri~:aan,
treden ervan het beste toegewenst en
zosls htj door de omstandighs&en is
natuurlijk is dit van harte gemeend.
De buitenlandse ambassadeurs houden
ge~~~m~~erzame avond met ~en pretn.l.euw.j aar sr-ec ept.Las , waarbij ook de
tige onlijsting door de voord.rachtbeste wensen voor elkanders welzijn
kunstenaar . v.d. Braber uit Ano.ijk.
worden uitgesproken, maar de span~
TERUG IN ons landje van bloe:·,1bo~.3n
ningen in de wereld nemen eerder toe
en koeien hielden de Berkhouter
dan af. Derik aeri Hongarije 9 aan Egypbollenkwekers een praatmiddag over
te 'I aan het I!Iidden-Oosten, aan Kashbollen en alles wat daarop betrekmir I ja noem raaar op, overal spanking heeft met de Heren J.G. Verning en een elkander in de gaten
laat en S. Koppes als inleiders.
houden. Dan, en is het niet gelukkig1
leven we hier rustig en kan St. JoWAT DE KOEIEN betreft 9 hier sprak
ris zijn kijker richten op alleen maar
de Heer C. Zijdewind over hooibroei
rustige en culturele gebeurtenissen
en middelen om dit te voorkomen.
in een dorp zonder spanningen? Als
U weet toch dat door te sterke
er problemen zijn, proberen we deze
broei de voedingswaarde van het
op te lossen langs de weg van de rehooi aanmerkelijk ach terui tgaa.t r
de en gezond verstand en in de regel
Op deze avond kregen de vecóoulukt dit ook we L,
de r s weer een nuttige les danlc zj.j
de vereniging voor bedrtjfsvoorZO PROBEERD:tE Dr. Storm dit ook op
lichtingo
ztn terrein; er schtjnen nogal wat
huwelijksmoeilijkheden te zijn. Een
TEVREDEN is St. Joris over al deze
Nutsavond9 gecombineerd met het Ingoede dingen; het kan alleen masr'
stituut was aan deze materie gewijd
de algemene ontwikkeling van ons
en we kregen o:p dit terrein een
dorp t~n goede komen.
IC
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"IJsver. Berkhout"
Het Bestuur roept zijn leden op
voor een algemene vergadering9 welke wordt gehouden op maaridag , ll.
februari 1957 's avonds 7.30 uur in
de Ridder St. Joris.
Na afloop van deze vergadering
klaverjaswedstrijd.
"Bond voor Staatspensionering;1
Houdt allen zaterdag9 9 februari
VEij voor de propaganda avond van de
Bond voor Staatspensionering9 afd.
Berkhout.
Is
Avonds; half acht treedt voor
U op de toneelver. D.E.N.E.G. uit
Binnenwijzend met het prachtige toneelstuk "Het meisje met de rode
rik'.
Coöp. Boerenleenbank
"Berkhou t II"
Rep.teb~jschr~jving
Op 41 5 en 6 februari vindt de
jaarlijkse rentebijschrijving en boekjescontrole plaats.
· Voor bijzonderheden verwijzen wij U
naar het speciale blad9 dat de Boerenleenbank voor deze uitgave van
de dorpskrant heeft verzorgd.
Inst. v. Arb. -O~tw.1î
Het Bestuur wil de.~leden er even
attent op maken9 dat degenen9 die
gebruik wensen te maken van de buitenlandse natuurvriendenhuizen9 hun
· ntributie over het jaar 1957 a.s.
mer moeten hebben voldaan. En even
aanmelden bij de secretaris van de
afd. V. Blokker, A.2999 Berkhout.
Leest daarom vooral de 'I'oorts.
Het Instituut gaat op zaterdagmiddag9 6 april 1957 een excursie
maken naar de papierfabrieken van
Van Gelder & Zonen en naar de tunnelbouw te Velzen. We vertrekken om
1 uur bij de Ridder St. Joris en zijn
8 uur- weer thuis. Ook niet-leden ·
kunnen hieraan deelnemen.
Door de directie wordt aangeraden
zich degelijk te kleden. Opgaven
vóór 17 februari bij A.v.d. Ve en , Bobeldijk9 P. Schuitemaker9 Kerkebuurt
en V. Blokker9 West.
De verkeerscursus begint 13 februari om 7.30 uur in het lokaal van de
;1

Openbare School.
Medewerking verleent een commissielid van het Veilig Verkeerswezen
uit Hoorn en het geheel staat onder
leiding van de Heer Joosten.
Dus tot 13 februari.
Floralia Berkhout·1
Algemene vergadering
op 11 februari in de Ridder
·s avonds half acht.
'1

AGENDA:

1. Opening.
2. Jaarverslag secr.
3, Jaarverslag Pennm.
4. mededelingen.
5. Bestuursverkiezing.
6. Wat verder ter taÎel komt.
7. Rondvraa.g.
8. Sluiting.
Al mag het bestuur zich steeds
verheugen in de medewerking der leden tijdens de tentoonstelling, het
hoopt nu ook op veler belangstelling net deze Jaarvergad.e:2ing.
Temeer daar het jaar 1957 in het
teken sta_at van het 35-j arig jubileum.
Binnenkort komt het bestuur weer
rond met een uiterst mooie collectie binnen- en buitenplanten voor
deze jubileumtentoonstelling.
Er zijn ook plannen om een tuinwedstrijd te organiseren, tevens ter
verfraaiing van ons dorpsschoon.
Men kan dus in het komende voorjaar
hiermede al rekening gaan houden
met de aanleg van Uw vocr tu i.n ,

3/2
8/2
9/2
11/2
11/2
12/2
14/2
19/2
23/2
24/2
25/2
26/2

KALZNDER
Klaverjassen 8 uur
De Ridder
Jaarv. Inst.v.A.Ontw."De Ridder
Staatspensionering
De Ridder
Jaarverg. YsverenigingDe Ridder
Jaarverg. Floralia
De Ridder
Jaarverg. Fruitteelt De Ridder
Plattelandsvrouwen
Vriendschap
Volksonderwijs
De Ridder
Kunst naar Kracht
Vriendschap
Carnaval
De Ridder
Jaarverg. Landb. voorl .De Ridder
Jaarverg. Moderne Landarbeidersbond
De Ridder
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G. KOl'viMER

ZU IVELH.A.l'IJDEL

't Berkeblaadje
als krant
wint ieders
animo hand over hand.
Maar • t Berkeblaadj e als tractatie
Is nog steeds
de sensa~ie?

--

tel.

Beleefd
aanbevelend9
Bakkerij C. MOL9
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boekhouding
aangifte
Ink. Bel. en Verm. Bel.
andere belastingaangelegenheden
stencilwerk
drukwerk

Het aangewezen

f.

~~.61:~h.li 1

Voert. alle schilderwerken
11it.
Klassieke
en moderne_ v-v-erkw~J~e.
Beh2ngen
Decor a.t i e .
B e 1 eeI~d aan..,eve_en
-1.,
ds
1
J . . ., cmrrs
· ti _w 1 •
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H.H. Landgebruikers.

1

Stel niet uit tot later
- Verbeter
thans Uw land en vrat er
I
Ontbied daar waar het beter
kan - De draglinevaartuig
baggerr:1a.tj
yoor pr-arna vakkundig werk met n i euwe machine 0:9 billijke
l
voorwaarden
wordt ingestaan.
Overal te orrbb Le de n , z oweI in brede als in sma.lle tussensloten.
Ook voor het graven van nieuwe sloten.
,
_.
!b.g.g.
375
I
of 34-0

.b.anbevelend

Comb, Baggerbedrijf
·1De IJzeren
Man11
.
Opgaven aan J. Swagerman, Berkhout A.8 ,'
·
·
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DORDSKRANT BERKHOUT
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Levr. Ji2rop) C,J. Kuyper
D. Laa;ereis9 F. Peetoom
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,Adminietra t i.ekant oor Smit .•

no. 3

J .• D

Le euw !·izn..

e

:3üli ·i:;

e

1 maart

1957,

Klein en groot.
Op mtjn boekenkast staat een kleine aardbol. Als ik die
ronddraai om zijn as 9 dan zie ik veel Land., maar nog meer water.
Dan zijn er de verschillende werelddelen en de grote Oceanen? met
daarin als hele kleine stipjes de eilanden en eilandjes.
Deze aarde is een deel van ons zonnestelsel, d.w.z. dat
onze aarde met zijn maan en daarnaast talloze sterren in een vaste baan rondom hun middelpunt, de z on , geplaatst zijn.
L~ Franeker is in 1778 door Eise Eisinga een planetariu~1
gebouwd9 een bezienswaardigheid voor stad en land9 waar men in
een kam.er de loop der hemellichamen kan volgen9 waar de sterren
opkomen en ondergaan, waar de planeten hun weg gaan door het
heme Lr-u im , alles vastgehouden door dat ene middelpunt, de zon.
Maë;ll' vnj weten, dat dit niet het enige zonnestelsel is? dat
er bestaat. Buiten het onze kunnen we ons nog meerdere zonnestelsels voorstellen, ook al kunnen wij die niet met het blote oog
waarnemen, maax slechts met de sterkste verrekijkers benaderen.
Als wij ons dus even indenken, dat er veel meer zonnestelsels buiten onze gezichtskring aanwezig zijn9 dan is er de vraag,
waar eindigen deze zonnestelsels, of is er een oneindigheid9 een
zich uitdijen van het heelal9 waar ons voorstellingsvermogen te
kort schiet. Als vnj ons dit even voor ogen hebben gesteld, dat
ons zonnestelsel slechts een klein deel is van het heelal9 wat
is dah onze zon~ Een enkele vonk in die immense wijdte. En als
we dan nog afdalen naar onze aarde, dan duizelt het ons helemaal?
immers wat is deze anders dan slechts een speldeprik in de oneindigheid.
En wat zien we op deze speldeprik. Miljoenen mensen, die
zichzelf nogal groot vinden en daardoor steeds ruzie h~bben. Niet
alleen volken en staten, ieder met hun eigen ideologieen en doelstellingen, maar ook de mens apart in de kleine kring, omgeving,
geme enachap waarin hij geplaatst is. Zou diezelfde mens 9 klein in
het zien van die oneindige ruimte, die heelal heet, niet wat ·
meer kleinheid en ootmoed kunnen leren en daardoor de ruzies terzijde te stellen en goed te zijn voor zijn naaste, die even klein
is eLs hij. Dan is hij, hoe vreemd het ook klinkt, eerst pas groot.

VAi\ DE

.REDACl'TI/I'AF:tl:L

zal blijven voortleven.
Dat
avond uitzonderlijk
veel goede Vv
ADVE.RCL':GFTIECON'I1RAOT3N. Reeds ontvinden zijn gesproken,
die vrijwel a-f.1.
gen ·wij van verschillende
adverteermaal vergezeld
gingen van de nodige
ders het contractbedrag
19579 gaarc ade aux, was tevens het bewijs van
ne zagen wij dat a.l.Len , die dit nog
de bijzonder.e waardering
voor de arniet
in orde .hebben gemaakt dit alsbeid van deze schei·dend.e onderwijsnog even doen. Bij voorbaat
onze
kracht.
dank.
·
D~ redactie
van het Berkeblaadje
voegt
bij
alle
goede wensen ook
BIJDRAGEN.Ook van verschillende
gaarne de hare. Moge hot aan Juf
verenigingen
ontvingen
wij reeds de
v.d.
Berge gegeven zijn om nog vele
Bijdrage 1957. Mogen wij de permingjaren
van haar wel verdienc"'..e rust
meesteEs 7 die nog niet hebben gete
mogen
genieten!
stort,
verzoeken
dit binnenkort
even
af te wikkelen?
HET WAS VOOR St. Joris
anders· een
U kunt gireren
op onze rekening
bij
rustige
maand , maar er vms toch
de Bo er-en.l ee nb ank , giro v.d. b ank s
ook v_reer een grote groep,
die in
deze maand veel wer k h ebb en verzet
67968.
en ik den~k hierbij speciaal
aan de
I-.iET FTI{ANCIELE
VERSLAG
van de exbollenkwekers
9
die
zich
zo
ver~óioi tatie
van de Dorpskrant
over
dienstelijk
hebben gemaakt voor d~
1957 ligt ter inzage bij Adm. Kantoor
expos
i
tie
van
bloemen,
z oweI te
.Smj_t.
Avenhorn als op de beroemde Flora
te Bovenkarspel.
Dat iE dit werk
!:IJZ3L.ERUBRIEK.
Uit de goede oplosde b ro eier G~ Schmidt wel een exsingen van puzzle no. 5 is door loting de prijs toegewezen
aan de Heer
t r a aandec 1. heeft
g oh ad, zal door
eenieder 1 die van het bollenvak
Joo s t en , A·.175, :Berkhout, die de
ook maar iets afweet 1 vre I du.i.d.e Lijk
prijs, bestaande
uit een heerlijke
ztjn. Successen
bleven niet uit en
metworst,
wel reeds zal hebben ontvangen.
verschillende
bekende kweke.r-s zaten
zowel te Avenhorn als in BovenkarKOPr~ EN ADV}::;RTENTIES voor het volspel in d2 prijzen.
gende nummer- moeten ui ter lijk 2.5
Ook de af'd . Berkhout-Goorne
en
maart zijn ingeleverd
bij AdministraOmstr, stond mede aan de spits
op
tiekantoor
Smit, A.14lb,
Berkhout.
de Flora en getuigen
d.an ook van
Red,
de uit.stekende kwaliteiten
van de
in deze omgeving geteelde
kleibolSt. JORIS VERSLAAT füi;T DORPSGZBEUREN len.
E}T ZO WAS hij ook getuige
vàn het
DE 'l'UINDERSzijn over de af ge Loperr-"
afscheid
van juffr.
v.d. Berge, die
bedrijfsperiode
naar matig te spre-gedurende
een periode.van
40 jaar
ken; btj deze voortgang
ziet het er
aan talrijke
Berkhouters
de eerste
niet
al te best uit voor deze harde
beginselen
van Le z en , schrijven en
werkers.
Er zijn er reeds
enkelen I
rekenen heeft bijgebracht.
die het eigen bedrijfje
hebben v ex:»
Afkerig
als zij was van alle offiwisseld
voor fabrieksarbeid
en het
ciële
sedoe9 heeft
zij toch eindelijk
gaat aan de veilingen
met de prijzen
toegegeven
aan de wens van zeer venog steeds
slecht,
len1 om op een speciale
avond de
De veehouders
zijn er altijd nog
d2nk te aanvaarden
van de grote
een tikkeltje
beter
aan toe, vastschare van vr i.endon , welke zij zich
gestelde
prijzen voor de 2elk5 boin de lcop van deze 40 jaar om zich
ter en kaas.
heen heeft
verzameld.
Talrijke autoMoeten de tuinders
wat harder
op
riteiten,
zowel uit eigen gemeente,
de trom s l.aan bij de re geri.ng?
als van ver daarbuiten
hebben op
WIJ TELLEl'T nu al weer 1)egin maart
dcze avond acte /de presence
gegêven
en in tegenstelling
met het vorige
en he bben samen met alle anderen
jaar
is
het
uitermate
zacht.
Het is
aan Juf v.d. Berge een af scheid be-te
hopen
dat
er
nu
geen
winter
meerre id, dat nog lang in haar geheugen
komt7 dat zou veel schade brengen)
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acties voor het vormen van een
1ateriaalfonds lopen ten einde. Vorige herfst is er gewerkt7 de veroti.ng Ls geslaagd en nu is de oud
'·izere.ctie het sluitstuk.
Lnmiddels is er ook reeds het een
~n ander besteed. Btjvoorbeeld is
eeds aangekomen een Zweedse Bank en
en half lange mat? terwijl de brug
eschikt gemaakt is voor het werken
iet ongeltjke leggers.
Besteld werd nog een springkast
n een Zwee ds e springplank. Het
linkt wellicht vreemd.7 maar daarmee is ook een flink deel van onze
aten verdwenen7 want ook deze mateia~ n zijn kostbaar, maar er is dan
ok'-i::5'elangrijk veel verbeterd.
Ook nu willen wij nogmaals allen
anken , d.i e hieraan hebben medege~rkt. Verheugend is, dat het ledenal in alle afdelingen is toegeno•
.en en dat er zelfs een aardig ploeg~
e heren aan het werk is.
:
Voor bijzonderheden omtrent het heenturnen, oud ijzeractie en de vol- ·
Leybalplannen verwijzen vnj U naar de
~:.fzonder·lijke circulaire, welke U
o.ebt ontvangen.
'De

1

l'Plattelandsvrou;;~;;
De Deense avond ligt D.l weer enk~L e weken acht er ons en nu gaan we
~veer naar de volgende avond, die in
er,?-', out gehouden zal worden in sae~rkL""lg met het Nut en Instituut.
Op dinsdag, 12 maart zal voor ons
optreden-de voordrachtkunstenares
IAiep de Leeuw uit Amsterdam met het
~pel "Een winteravondsprookje11 van
~-G . toneeldichter
William Shakespeare.
foem voor deze avond Uw man mee!~~
Verder nog even iets over het zo~erreisje, dat deze keer al vroeg
ls en wel op dinsdag, 7 mei. Het
~lan is om ts morgens eerst naar de
~apijtf abriek te gaan in Moordrecht
(dit lirst even ten zuiden van Gouda)
pn 7 s middags naar De Keuke:nhof en
terug lru1gs de duinen weer naar
)uis. De kosten van deze mooie dag
~ullen ongeveer f 9150 bed.ragen9 alles inbegrepen. Wilt U zich zo gauw
ho ge Lijk bij ons opgeven? want dan
.vet en wij ook waar we aan toe zijn
1

voor het bespreken van de bussen.
Er is ma ar- een korte tijd. van voorb er-e i.d.i.ng ,
"El cr-e Lá a"
Op 11 febr. is de jaarvergadering
gehouden, Btj de opening sprak voorzitter Beemsterboer zijn teleurstelling uit9 dat er zo weinig leden
aanwezig waren. Lielfs alle bestuursleden waren niet present, toch
heeft het Bestuur plannen gemaakt
voor 1957, het jaar, waarin de
Floor zijn 30-jarig jubileum zal
vieren.
De notulen en jaarverslag werden
gelezen en goedgekeurd. Uit het
verslag van de penningmeester bleek
dat in 1g56 nog een klèin batig
saldo was gemaakt. Als bestuursleden werden herkozen E. Me·J.rs en
D. Blokker. De plantenkeuze voor
1957 was alsvolgt: b i.nnenp.l.arrt en c
Pietje Puk - Collea - Lucifer.
Als buitenplanten~ Chrysant (wit) Geranium (rood) - Begonia (rose).
Aan de kinderen zal een Chrisant
(ge')l) en een pakje gemengde bloemzaden uitgereikt worden, voor eventuele ruikers en kinderfa_n-tasie.
Verder werd besloten op de maandagmiddag weer eens een bloemencorso te organiseren. De ~aandagavond zal gevuld worden met verloting, film 25-jarig besta.en-en een
korte toneelschets door een uitgezocht toneelgezelschap.
En als klap op de vuurptjl de
t.u Lnwedat.r nd , waarvoor men op veler
medewerking hoopt. Deze wedstrijd
zal verdeeld worden in drie rubrieken: grote, middel en kleine tuinen. Gelet zal worden op aanleg?
bloemen en verz~rging.
In de financiele commissie werden
voor 1957 gekozen de Heren Br.
Schouten? J, Sas en K. Cupido.
Intussen heeft het bestuur bij do
leden rondgeweest voor het bestellen van de planten. Mocht er iemand niet thuis zijn geweest of vergeten ztjn, dan kan de bestolling
nog worden opgegeven bij D. Blokker
of E. Meurs.
itVr~jz. Herv. Damaskr ans "
Woensdag, 20 februari kwam de
dameskrans bijeeno Op deze middag
werd ~~evr. Laan-Wonder officiec 1

tot voorzitster
gekozen en ds. Bos
was tevens bereid~
gedeelte
der
leiding
op zich te nemen, hetgeen
door ons allen op hoge prijs werd gesteld
en wat zeer zeker een grote
steun voor onze krans zal betekenen.
Ook werden Hev:r. Koeman en Mevr.
Schmidt herkozen,
terwijl de volgende bijeenkomst
we r d vastgesteld
op
woensdag,
13 maar t , Wij hopen, dat
allen dan aanwezi g zullen
z ijn , daar
op die middag het materiaal
voor de
verloting
moet wor-de.n ingeleverd
en
ook de loten.boekjes,
Tevens worden
dan de wer-kz aamheden voor de tentc~~stelling
besproken,
welke is
vastgesteld
op donde:rfü1g9 21 maart.
Er is weer een mooie collectie
handwerken klaar,
zodat een bezoek
aen onze tentoonstelling
zeker ni~t
teleur
zal stellen.
:Vlocht U soms ook iets voor de ver-1.ct:ing willen beschikbaar
stellen,
:10 c wor-d t door ons in d.ank aa..11.genomeD.
U weet 1 t, ons parool
Ls ; we rk en
voor kerkelijke
en sociale
instellingeile
U leunt alles
afgeven bij Me vr .
L2an-Wonder,
A.228, Berkhout.
Boerenleenbank
- "Berkhout
2:1
ZI1;"tfngsuren ~
• iüle werkdagen Van 2-5 uur.
: Vrijdag bovendien
; s ochtends
van :
i 9-12 uur en 1s avonds van 7-9 uur
i is Zaterdags
van 10-12. 30 uur
in Hotel Pijl , Veemarkt,
Hoorn,
CoÖ·p.

Algemene vergadering
Dinsdags
19 maart
Wellicht
is het U opgevallen
dat
er in de dagbladen
nog geen enkel
verslag
heeft
gestaan
van een àlgemene vergadering
van één der Boerenleenbanken,
,Alle banken zijn namelijk
in o.fwachting van de definitieve
vo oz-ate.l Len tot wijzi.gLng der statut; 3D. . welke dan in de algemene ver[Z,élf~eTing
moeten worden behandeld.
Deze wijzigingen
betreffen
enkele
be1 angrijke principiele
zaken, waar.ran wij hier noemen de mogelijkteid
tot het verstrekken
van blanco kredieten,
natuurlijk
onder het nodige
voorbehoud,
tot beperkte
bedragen
en onder nader te bepalen
voorwaar-

den,
Toch hebben wij gemeend hierop
nie.t te wachten en zo is de ~-2t1?
van de vergadering
bepaald
op ûihs
dag2 ~9 maart 1s avonds 7,30 v~~ i
De Ridder 0t. Joris.
·
Naast het gebruikelijke
j aarverslag zullen wt reeds mededeling
doen van de strekking
van de aange
kcnd.i.gde statutenwijzigingen
en de
kassier
zàl in een aparte
inleidir.
stil
staan bij de ontwikkeling
in
1956, De geldruimte
maakt plaats
voor een grote schaarste,
de rente
voet steeg belangrijk
en er .vverd.en
verschillende
maatregelen
genomen
om aan de hierdoor
ontstane
moeiLijkhed.en tegemoet
te komen.
Wat zijn de oorzaken,
wat de gevolgen,
ook voor de Boerenleenbanl
en welke indruk is er ten op~htE
van de ontvvikkeling
.Ln de naaste
toekomst.
Door behandeling
van deze ac t.uele vragen hopen wij weer in r-u i.me
mate bela..r1gstelling
te hebben gewekt voor deze algemene vergadering,
waarbij gasten van harte
rrnlkom z iin .
Ook~als U dus geen lid bent,
dar
stellen
wij Uw aanwezigheid
wel op
pr-ijs .
Insti

tuut_L __Nut en Plattel.

vrouwen.

Gezamenlijke bijeenkomst voor
Dames en Heren van
Inst.
v. Arb. Ontw. 9 Nut en Pl at t e
Landsvr-ouwen
·
op dinsdag 9 12 maart
,i
in caf81Je Hidder 8t. Joris,
'a"anvang 7 uur.
Voor o~s zal optreden
de voordrachtkunstenares
Miep de Leeuw uit Amsterda.ril
met het spel
11Een
Winter avondsprookj e ''
van de toneeldichter
William Shakespeare
Entree
leden j 09 50
Niet-leden
j 1,-Thee inbegrepen.
Komt allen!
Ft Berl{:eblaad.1e i'I

- u:..;

dorpskrant
zoekt een gegaclig
de voor het incasseren
van kwLt.an
ties
voor de donaties
1957.
Optave bij J.D. Smit, A.14lb.

Puzzle no. 6

Kh.L3NDER
5/3 Verg. Laatste Eer
12/3 Avond Plattelandsvrouwen
Nut en Inst.v.Arb.Ontw.
19/3 Alg. Verg. Boerenleenb.
21/3 lT. H. Dame skr-ans
24/3)De Gong met "Jong zijn
26/3 we maar eenmaal"

De Ridder
De Ridder
De Ridder
N.H. Kerk
De Ridder

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

Bu:i;:;;::erliike stand
Vertrokken
R. Visser-v2n .A.85 .na ar- Westwoud
H. Ferwerda van A.89 naar Amsterdam
M:.L.v.d. Bar van D.82 naar Velsen
Jt;. WondeI' van D. 72 naar Twisk
:P. Ordeman van A.119 naar Hoorn
J Kuypers van D .129 naar- Hoorn
b.YVeurinlc van i: 223 naar Heiloo
_Ingekomen
G, Kollis van Meden naar A.131
J. Bibo Vill~ Hoorn naar F.G
P.B.Schouten VEn Den Helder n. A.357
Overleden
1l1éunis
Kl ay , echtg. v. A. Langenberg
Corn. Wever, echtg. v. T. Koning
Gehuvrd
"Gerrit Kcmne.r en Arendina v. Weert
Gerardus Veld.man en .A.nna Niering
Corn. de Nit en Maartje Pronk
?etrus Ztjp en Greta Braas
Geboren
Cornelia.Catharina Cecilia IVIaria,
dochter van G,J.3toop en G. Settels.
ke Geerd.ina,
d.v. T. Le.ngenberg en G. Baas
Rita7 d.v. K. Vos en N.G. Leeuw
Anj2, 'd .v . VL Hoogers en N. Noor
.Anna Cornelia
d , v. A. Bee;_-_~sterboer en A. Dirkmaat
Maria Catharina
d.v. A.J.De Decker en C. Spil
Anna Elise.oeth
d . v. J. M.' Hu i sman en G. C. Schaap
Maria Adriana Geertruida
d.~. A. Schouten en G:C. de Jong
Afra Caecilia Catharina
d.v. N. Borst en E.IV!. de Lange
Afra Iiar.:;g2xetha
d.v. H.C.v. Diepen en M. Bos
·.::heodorus Jccobus
,, • Aoning
--· '
S cnaper
11 "
z. v. mh
.c • ,,.
en C . .o .111.
And.:reas Cornelis
,
z.v. N. Tessel en en C.J. Huitema.
1

Horizontaal
3, Eemand , geplaagd do or moeilijkheden 9 7. Maat1 8.Kleur7 10.Hetzelfde? 12. Bouwkundige term.
Verticaal
1. Op die manier, 2. Voorzetsel9
3. Modern vermaak 4. V~ouwlijk roofdier9 5. Verheugd/wapen9 6. Militaire aandu.i d.Lng , 9. l!::v.zikale aEJJ.duiding 1 ll. Mud.7 13. Heeft iets
met waterstand te maken. 14. Zie
13 vert.
Voor de prijs van de vorig~ puzz Le ,
zie ··Van de re::iacti e t af el''.
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De hele wereld bj.i U thuis?!
I -.om eens bii:CJ ons aan en overtuig U van de prachtige beeldsterkte van onze toestellen.
Het verplicht U tot niets.
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de onderkleding
voor
voor Dames en Heren.

het

Nederlandse

klimaat,
\

De enig echte gezondheidskleding
uit
tert9 slechts
de allerbeste
kwaliteit.

100;:S Bgyptische

1

!

edelplac-i-

!
1

Ruma - geeft

jarenlange

Ruma

een onbeperkte

heeft

1

Ruma - zorgt

dat

het

1

Ruma - blijft

glad

1
1

Ruma - vervangt
Ruma - één stuk

garantie

draagbaarheid.

zuigkracht

lichaam

zitten

voor

droog

en kruipt

en warm blijft
niet

op

flanel9 hemd en borstrok
is voldoende
en hoogst aangenae.1il

Ruma - is

1

onversLjtbaar
bij goede wasbehandeling
kan indien nodig,
gekookt wor-d en en is !-\':rir:'1pvrij

Ruma
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H.H.

Ter clekking
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Wij zijn r-u i m gesorteerd
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Zeemleer

l
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Kcnijnenf okker-s

r ru1m1e 11.

!

2 prima

Loth.
TheJ,
~es

- sponsen - dweilen
waf eldoekj es
Wit - gekleurd
en plastic
kastpapier?
enz. enz.
Beleefd

aanbevelend
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Alle

verzekeringen

('11j

KLAAS SMIT

\.,.Á·

!

Onze heerlijke. gevulde koeken?
Wanneer U die eenmaal kent 1
Wilt U nooit meer iets
anders,
7Vant haus , U bent verwend-.
'I'hans 001r ve - k t .:
pl s t i,c zak
n °,,raa- rAd0·0rp::
a0
bl'~lJVenke
_ --, ,.
_ r L,e 1J_n.
ang vers
6 stuks voor een gulden.
Beleefd
aanbevelend,
Bakkerij C. Iv1ol 7
Berkhout-West
e
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BERKHOU·r

+ Automobiel
en Motorrijwielen
-:- -J .A. en All Risks
+Levens-en
Perisioenverzekering
+ H.A. verzekering
(Part.
+ Bedr.)
+ Ziekteen O:p.gevallenverzekering
+ Ziekenhuiskosten
en San. verpl.
Berkhout,
A.88a - Tel. K.2295-239
Overal te ontbieden
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Voo1l._ Uw
--noekhouding
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Stencilwerk
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Drukwerk
het aangeweze:g. adr e s ~
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Jaargang IV no. 4

K. Leeuw Mzn~
Mevr. Nierop, Ds. J.Bosch:
D. Lang ere is 9 c. J. Kuyp ei· 7
F. Peetoom? J.D. Smit.
Administratiekantoor Smit.
__,_

1 april

j
,!

1957

Rock and roll.
De laatste tijd worden wij gekonfronteerd met een nieuwe rage
in het muzikale volksvermaak n , L de uit Amerika (nat.uur Lijk
overgewaaide Rock '.n roll, En nu zijn er uiteraard lieden, die de. ze wijze van dansen verafgoden en ande.r-en , die alles wat met dit
dansen te maken heeft9 verfoeien. En zowel dit verafgoden als dit
verfoeien is ieders goed recht. Gelukkig wordt ons niet vah hogerhand voorgeschreven wat we mooi of lelijk moeten vinden
lVIaar er zijn meneen , die deze nieuwe manier van dansen aanstootgevend en onbetamelijk vinden en dit ook beweren (zij het in
mindere mate) van de door de rock :n rollfans en ook al door andere jongeren gedragen kleding. En omdat dit ook voor de verfoeiers aanleiding is zich met de rock ·n rbll te bemoeien, wordt er
voor mij een red.en geschapen mijn standpunt uiteen te zetten,
Om maar met het laatste te beginnen; er is een tijd geweest
dat het voor hoogst onfatsoenlijk gold als een vrouw haar enkels
liet zien. Belachelijk, jawel maar niets belachelijker dan het veroordelen van een strook onderrok. Weet U nog, hoe nog maar tien
jaar geleden over de nylons werd geoordeeld'? Afschuwelijk, 1 t l:ijkt
wel of ze geen kousen aanhebben; misschien goed voor jonge meisjes, maar niet voor mij. Ik heb nog een grootmoeder van 89 en die
draagt nylons en om iemand, die nog zijden kousen draagt wordt een
beetje meewarig gelachen. Maar past U op, Het is natuurlijk niet
zeker9 maar de kans bestaat dat er over tien jaar om U even meewarig gelachen zal worden omdat U n og . . . nylons draagt.Of'tgebeurt
U niet 9 maar dan draagt U allicht de .: afschuwelijke ;i groene of rode kousen van het ogenblik.
En het dansen? Wel, ik heb twee keer een dansfeest meegemaakt waarop~ op vrijwel uitsluitend ritme, uiterst modern gedanst
werd. En ik kan U verzekeren, dat deze akrobatische toeren op gemiddeld een meter afstand van elkaar en vrijwel zonder gebruik van
alkohol heel wat frisser was dan het kleverig geschuifel van sommige nette danslokalen.
î

)

En nu moet U uit dit alles
niet afleiden7 dat ik tot de verafgoders
van de rock 1n roll
behoor9 maar ik heb geprobeerd
reëel
te blijven en niet
alleen
m '.n gevoel te laten
sprekep.
Maar als ik
dat een keertje
doe, moet ik toch toegeven
dat ik alttjd nog liever een heel erg woeste maar tenminste
eerlijke
band hoor dan het
vals-sentimentele
gekweel op vaak vrijwel debiele
teksten
van kunstenaars
als de heren Van Praag en Christiani.
-----------------------------------------------------------------------~--------------.--------------------1----------------------------------.
VP.N DE REDACTIETAFEL
ting hield.
Veel belangeloos
werk
=== == =============
· ten algemene nu tteJ
Dit zal wel
ADVERTENTIECONTRACTEN,
Nog niet
alle
blijken a~s straks
het batig
saldo
adverteerders
hebben het contractvan een Jaar werken weer een bestembedrag voor 1957 op onze bankreke1 m~ng wo~dt gegeven.
Bravo, dame~5
ning overgeschreven.
Gaarne zagen
i Sv.
Joris
geef! U al~en, reeds b1J
Nij, dat U dit in de loop van april
v~~r~~~t een dik~e tien.
.
voor elkander
maakt e . Het girono.
j MEl E.r;N over s t ap j e ,naa~ de. §ecombivan de bank is 67968,
1 neerde
avond van Nut, lnstrvuut
en
I
Plattelandsvrouwen
waarop de voor3IJDRAGEN,Ook alle verenigingen
drachtkunstenares
Miep de Leeuw op
hebben hun Btjdrage 1957 nog niet
verdienstelijke
wijze "Een winteraovergeschreven.
Wilt U dit alsnog
vondsprookj e" van Shakespeare
ver
2ven doen9 anders moeten wtj U in
tolkte,
bleek weer dat een juiste
de maand april
een kwitantie
laten
samenwerking
tot goede dingen in
aanbieden.
staat
is. Als deze samenwerking
wordt bestendigd,
ztjn we in de toe?UZZLERUBRIEK.
Op onze laatste
puzzkomst
meer
kunstvolle
avonden te
le ztjn nog geen goede oplossingen
wachten!
binnengekomen.
U kunt nog insturen
Zou het alleen
op dergelijke
avontot 15 april.
Moeilijk is het heus
den niet prettiger
ztjn recht
tegenniet en een aantrekkelijke
prijs ligt
..__Qv..e.r....lle.t......t.o nee J te z j t ten '? __
klaar
voor de winnaar!
Paasdagen
- Feestdagen:
KOPIE EN ADVERTENTIES
voor het volNatuurlijk,
daar hóórt gebak bij.
gende nummer moeten ui ter lijk 22 apr.
·Paastaarten.
zijn ingeleverd,
aangezien
de krant
Gebakjes.
dan 26 en 27 april
rond komt.
Heerliike Tulbanden.
Paasbrood,
enz.
Red ...
"''-===-=----~-=~-======·='"""·"··==•="--==~ Koekjes,
choc. - en suikere ~t jes.
j
Bakkertj J. v.d. Vegt,
.St. JORIS VERSLAAT
HET DORPS
GEBEUREN i1
'11e 1. 259,
HIJ GAAr:: dan eerst
naar "De Laatste
r·
. NIEUWBOUW
E~rn en konsta~eert
dat de~e vereni.
VERBOUW
ging er goed b~ staat,
op ue alg.
1.
vergadering
werd dan ook be~loten
o_m 1
.
.
DIVERSEREPARATIES
aan de oude leden een gunstige
regeTe
JAN BEUT ING
ling in het vooruitzicht
te stellen.
1 25 1
.u
Deze vereniging
vervult
in onze g~- 1----2·-·-·----------·--------·--··- . ·
meenschap een waardevol~e
taak,
d~e I Bestelt
voor de Pasen
nog onvoldoende
waardering
onderv~nd I uit Ni.er op ' s Bakker-ij c
en een grotere
toeloop
van leden is 1
/
dan ook gewenst.
1
Gebakjes
.
EEN PLUIMhebben de dames verdiend,
j
Cakes
.
die voor de door het N.V.V. georgáni~
Cano•s
seerde T.B. C. bestrijding
j 134, 90
1
.
Gevu~de koeken.
ophaalden.
Een extra klopje
op de
·i Amande.Lbr-ocd.ies , sp.r Lt z en enz.enz.
schouder,
dames!
!
Beleefd
aanbevelend
3UCCESVOL
was ook zeer zeker de dag I
C.R. Nierop
'
en avond, waarop de Herv. Dameskrans j
Bobeldijk - Tel. 238 1
haar tentoonstelling
en haar verloi
··--·
....i

I

--•..
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VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
~Oran,j ever. Bobeldijkn
In een onlangs gehouden bestuursvergadering is besloten om de avond
van de ver j aar dag van H. iVL de
Koningin te vullen met een cabaretprogramma in de zaal van café '1De
Vr Lend.sch ap",
Deze avond zal worden verzorgd
door 1t uit zes personen bestaande
cabaretgezelschap Klaas Ko omen uit
Heiloo.
De kinderfeesten in schoolverband
vinden dit jaar in Berkhout plaats.
Voor het bestrtjden der onkosten zal
aan de ingezetenen van Bobeldtjk en
Baarsdorpermeer de gebruikeltjke intekenlijst worden aangeboden.
ervoor gaarne Uw welwillende medewerking.

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

"Vr-riz
. Herv.
-.
-----··-- Dameskrans
-~-...--.--

L v. Arb. Ontw. en Nut"
In verband met de boekenweek is
het bovengenoemde verenigingen gelukt in ons midden te krtjgen Harriet
Freezer op 2 april 1957 's avonds
8 uur in de Ridder St. Joris met de
lezing "Opstand tegen sleur11•
De boekhande 1 is ook aanwe zig.
Voor de excursie naar de Velser
tunnelbouw op zaterdagmiddag9 6
april· zijn nog enkele plaatsen vrij.

Donderdag 9 21 maart hield de Dameskrans haar jaarlijkse tentoonstelling. Veel werk is er weer verricht voor het zo ver was dat wij
ónze bezoekers konden ontvangen,
Het was de eerste keer dat ds.
Bosch deze middag in ons midden was
en de tentoonstelling opende op ztjn
bekende vlotte en ook geestige wtjze, De belangstelJing was zeer goe d,
alleen 's avonds heeft de regen wel
enige invloed gehad op 't bezoek,
Van verschillende kanten werd gezegd dat de werkstukken en kleurschakeringen waardering verdienden9
hetgeen voor onze leden zeer zeker
een grote voldoening was.
Van de attracties werd flink gebruik gemaakt5 zodat de verloting
iets later werd gehouden dan anders.
Nadat de prtjzen van attracties en
verloting waren bekend gemaakt sprak
ds. Bosch een sluitingswoord en
bracht tevens dank aan alle geefsters en gevers van prtjzen9 die
beschikbaar waren gesteld voor. de
attracties.
In het volgende nummer van de
dorpskrant zal de uitslag en verdeling van het saldo bekend gemaakt
worden.
11A.N.A.B.
Ber-khou t "

11

i'D.h,V.-V.h.V.
11
--------De Arb. Toneelvereniging 11D.h.V.h, V. 11 maakt U er op attent, dat .
~j haar laatste seizoenuitvoering
zal houden op zondag 7 7 april en
dinsda~9 9 april a.s. in de Ridder
St. Joris.
Met 11Duif en Doffern van Joh. Elzensohn hopen wij U een aangename
avond te verschaffen.
Sinds enkele jaren zagen wtj ons
genoodzaakt5 ons tot een opvoering
te beperken, doch thans menen wij,
met het oog op onze donateurs, de
avond voor de ouderen (de dinsdagavond) weer te moeten inschakelen.
Mogen wtj ook op U rekenen? Goed
dan, voor de jongeren tot zondag9
7 april en voor de ouderen tot dinsdag 7 9 ap r i l .

11

,.

--·~---------

Op 26 febr. hield de A.N.A.B.
haar jaarvergadering in de Ridder
St. Joris. Nadat de jaarverslagen
van secretaris en penningmeester
waren goedgekeurd werd afscheid genomen van J. Do Ls t r-a , die voor zijn
functie als penningmeester moest
bedariken , wege;ns vertrek naar Wieringerwaard.
Als aandenken van de afd. Berkhout werd Dolstra een vulpen en
Mevr. Dolstra een bloemstuk namens
de leden aangeboden.
. Na de bestuursverkiezing werd het
dagelijks bestuur als volgt samengesteld~
J. Reinders, Bobeldtjk
voorzitter
N.J. 8as9
Berkhout .A.34 penningm.
V. Bl okke r Be r-khou t A.29Cjsecretaris
Als nieuw bestuurslid werd gekozen de Heer J. Tensen. Als plaatselijk vertegenwoordiger werd benoemd
ç

de neer V. Blokker. Werklozen moeten
zich dus in het vervolg hier melden.
De penningmeester
van de L.N.A.B.
maakt bekend, dat vakantiebonnen
kunnen worden ingeleverd tot een bedrag van f 30,-en wel van vrijdag,

ciele commissie en algemene vergadering zijn achter de rug.
Het sluitstuk van deze werkzaamheden vond zijn hoogtepunt in de algemene vergadering, waarvoor een
grote belangstelling bestond, Voor
12 t/m zaterdag? 20 april a.s.
hen, die nauwer met het werk aan de
'l'evens maakt zij voor belanghebben- bank zijn verbonden als bestuur en
den beKend, dat de lonen in de land- kassier9 was het een afsluiting,
bouw en veehouderijbedrijven vanaf
die op deze wijze veel voldoening
3 maart 1957 als volgt zijn samengeschenkt.
steld:
Begin tweede kwartaal
arbeiders veeverzorgers (vaste ar.r_,_;nkele werkzaamheden komen regelbeiders) 3200 uur? bruto i 87995 met
een vakantietoeslag van 2% verhoogd
matig terug bij het verstrijken van
tot 4%,
een kvvartaal. Aangifte loonbelasJoeslagen: de waarderingstoeslag
ting, premiezegels e.d. Als U toch
(2rt. 38 C.A.O.) van ten hoogste
op de 'b ank komt dan kunnen deze zaken dus straks gelijk in orde worden
f 2,50 is verhoogd tot max. f 2965.·
Ook de toeslag voor bijzondere werkgemaakt.
Zé:J.amheden, alsmede de diplomatoeslag Uitbreiding aantal spaarders
hebben enige verhoging ondergaan. De
De gunstige rentevérgoeding voor
toeslag voor de eerste knecht of
de spaargelden heeft er de eerste
=~qo~. . man is gebracht op max , f 4925.
De toeslag voor melkers, werkzaam
maanden van 1957 toe geleid dat
weer een aantal nieuwe spaarders
op een veehouderijbedrijf, waarvan de
afgeleverde melk in klasse I gerang- kon worden ingeschreven en dat
s ch i k t .i s ? b edr-aagf t. hans f O c;::;
spaargelden op een boekje bij de eiVoor . weekendvergoedingen ( veehouderij) gen b ank vierden geplaatst, welke
februari en juni i::;/o okt ober :
daarvóór nog elders waren gedepone
er-d .
voor een weekend
f 12150
voor avondmelken
j
3,90
Uitbetaling Alg. Ouderd9mspensioeg
voor morgenmelken
f 4970
Indien men alsnog de uitbetaling
maar t t/m mei en nov. t/m .j anua.r Lt
van het ouderdomspensioen via de
voor een weekend
j 14,70
_,_
Boerenleenbank geregeld wenst te
voor avondmelken
j
1+, 60
zien, dan kunt U zich hiervoor bij
voor morgenmelken
j
5,45
ons vervoegen, Neemt U dan gelijk de
·'stukken9 welk op dit_ pensioen be
Los~e arbeiders f 1,27 per uur met
,,_
trekking hebben mee 1 dan kan reed.
een va."k:antiebon van j 6, 20 per week
of j 1, 01+ per dag, De_ compensatiedirekt een formulier hiervoor worden ingevuld.
toeslàg à 5,6% ingevolge de A.O.W.
=
Het ouderdomspensioen komt elke
is in de nieuwe lonen verdisconmaand op de 8ste bij ons binnen, zoteerd.
dat geen kennisgeving hierover meer
Coöp. Boeren.leenbank
wordt verstrekt, zoals wij de be- "Ber khou t II1'
langhebbenden ook reeds hebben me2,i ttingsuren ~
degedeeld.
: Alle werkdagen van 2-5 uur.
,_
jVrtjdag bovendien 's ochtends van , Yervalle~-~~~kbiljetten
:9-12 uur en 's avonds van 7-9 uur! 'De ban.Jcbiljetten van j 10, --, ge- ::
;s Zaterdags van 10-12.30 uur
dateerd 7 mei 1945 on 4 maart 1949
dienden voor 28 febr, j,l. te worin rJ:g~§t :Pij~,: YE::e~9.J:~~9- Eoorn, ·
den ingeleverd. Inmiddels is de
1::
Einde ee;rste kwartaal
termijn van inlevering verlengd tot
31 mei 1957,.
Jaarafsluiting - opmaken van de
jaarstukken - Inspectie over 1956
B.z.a. meisje voor 2 dagen in de
! :
rentebijschrijving - behandeling van
week. Leeftijd 20 jaar. 1Noensdag en !
de jaarstukken in bestuur - finanv.cijdag ., A ~36 __ t; e _ Ber)<:hou t, ------J
!,...)

'w·•4

-1,.'....

\...LJ.. Cl

'.._

Cl .t.

9.//0

-

JfC,

~--

-----'--,t-

·=
--·--.-
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Alzo maakten we kennis met een
lieftallig Sneeuv~vitje, een boze
Berkhout-juniores volgend seizoen
stief1noeder en een stoute Gromb;y:,
in de compe t i t.Lo ? "? Er zijn nog endie
maar steeds zijn bordje niet
kele jongens nodig van 15 t/m 17
leeg
at.
·
jaar, o.a. een keeper. Opgaven bij
Als slotnummer brachten een 10" "'~5 7 B, erKnou1.,.
, ,
C ...
J K~uyper,. """•'~c'..
tal
meisjes nog ·t zangspelletje~
Ook s en i.or-en , adspir:::'-nten en wel"Laat;
de wieken maar draaien".
pen zijn van harte welkom.
Na
afloop
vond nog een verloting
Wie nieuwe ad s p i r-an ten en welpen
plaats,
waarbij
het grote aantal
opgeeft als lid kan hiermede één
prijzen
menige
vereniging
zou doen
gulden verdienen. Nie grote leden
watertanden.
Een
door
de
dorpsopgeeft verdient vijf gulden! Opgaven
kruidenier aangeboden pop werd op
bij C. J. Kuyper, A. 225" Berkhout,
Elke donderdagavond is er training! Amerikaanse wijze verkocht. Andrea
Cupido d.arikt.e de aanwezigen voor
van 7 tot 9 uur. Zegt het voort!!
de opkomst en de vele medewerking
die ze hadden ondervonden,
ny:_s)Or de j eugch __(;!_oor de. j eugd."
Op het gironummer van de aktie
"Goed
z o " kon :::. f 125,-- worden bijZondag2 3 maart bracht de Bob~lgeschreven.
Hulde voor 1 t gebrachte
ijker jeugd U het bekende sprookje
alzo ook voor het doel~
"SneeuvvWi tj e en de zeven dwer-g eri'",
r-e g i e s Iv1argonda Bakker.. De baten
. -==============-==-======-=----====~
komen ten goede van de aktie 11Goed
KALJ:BNDER
zo?l" Aldus luidde het opschrift van
een keurig verzorgd programma; dat
2/4 I.v. A. O. en Nut
De Ridder
de jeugd van 9 - 12_ jaor van Bob el7 /4, Uitvoering van
De Ridder
dijk en Baarsdorper~eer ons voor9/4) D.h.V -V.h.V.
schotelde. Een initiatief dat ge11/4 Plattelandsvrouwen Vriendschap
heel van de kinderen zelf uitging.
16/4 Calvé-avond K.Slikker.De Ridder
De zaal van de Vriendschap was ge- 30/4 Oranjefeest
De Ridder
he
e
I
gevuld
waar-bii
0 Ill DT)U.J..0')0,::,1·11°es- ;._
,
.:
_
. ._ '-'
-'7
1
ter Beemsterboer, ds. Bosch en le- 1
1
den van "t onderwijzend personeel
I Voor 157 140 gulden reeds een Le I
hun belangstelling toonden. Op vlot-!
kwaliteit sportfiets. Moderne
I
te wijze opende Andrea Cupido deze
! kleur 7 chroomvelgen, geheel com- i
uitvoering1 een speciaal welkomst- !
pleet met lamp5,remnaaf1
snel1
woord tot Burgemeester Beemsterboer I
binder enz.
Lch t ende .
1
Vraagt vrijblijvend inlichtingen
'-" Het sprookje werd op prima wijze
l
N·
G f t drik
1J
vertolkt 7 terwijl tussen de vele
l
ic· ra
l
11
n
. .d
te 1 ' 2 54 1
t a f re 1 en door .Ö.J.J.Clrea
vupi
.o op k eu- lr-··-·---·---------··· . ·····--·-····--·-----··-·-··. ··-- . ----=···-----·----1
rige wijze een verbindende tekst
!
Paasbrood
I
werd uitgesproken.
1
Paastaarten
I
------------------------=~==--===== 1
en Gebakjes
i
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Bakkerij D. Bv. Ril ten
erkhout ,
. ______···-···-···-·---·-··---··
·-·--····-··. ··-----------·
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Er liep een schaap over de weg1 een jochie in zijn h and ,
En hield het aan zijn benen vast; 1 t kind schreeuwde moord en brand.
De ~oeder van het ventje die liep huilend achteraan
En als het mens niet opschoot en heel eventjes bleef staan
'Dan gaf het schaap de vrouw een trap en ieder die het zag
..-Verwonderde zich zeer en zei:
•
jid a t d a~, nou zo maar mag .. , ... i1
.
d
11
• t
.
.
t
· , is nie erg; een mens ll88.L 1., geen gevoe 1 ...
D e se h apen zei en:
En dat is niet zo leuk als U begrijpt wat ik bedoel,
Amigo
l
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Pracht sortering
karpetten
Bouclé-Haarveloürs-Wilton
kwaliteiten
en in vele prijsklassen.

in de beste

-

Komt U onze prachtige
collectie
Beddent~id
Schoonma_?kti.i~
Vitrage
gordijnen eens zien.
U kunt keus maken uit
25 prachtige
1
Er is vast ook iets voor U btj!
bedstellen
in vele soorten
tegen
1 :::
.1 zeer scherpe prijzen.
.'
Ook brengen wij uitgebreide
sortering
insluitgordijnen
- Bala~um - Lino-!!
fel t - Marmoleum - ~rabotapijt - Bouclétapijt
.: Cocoslopers
op 50 - 70 en ! ;:
100 cm. breed - Spi~aalmatrassen
- Ledikanten.
Alles voor de laagst,~
1
mosel:.jke prijs.
,,_.
~
1 ;
1
B E R K H O U T
D ~
G O O }~ N LJ-~
le 1. 236
Te1 e 496
i E
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Veehouders,
het is lente!
D
t. 'd
. .
~
t
~s we~r ~~ ~oo~ we1de~rr~s
ering.
b.chaf u U zich t.hans de
nieuwste
Philips
net app. of
batterij
app. Avo enz. aan.
Elektr.
art.
radio en televisie

I

I

1
1

I
I

11
.

- . ·_

J
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I Het klinkt

een beetje
gek misschien·
!J;aa~_, h~ef~ U_ Abral_lamal g~zien?
zo"
11 foocnt d i t in Uw vriendenkring
__
eens ZlJn,, ·
1 ''lifij bakken ze voor ~ extra
fijn;
'
1
Beleef 0. aanbevelend,
Bakker ij Mol 7
Tel
271.
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in mooi __en lekker
Ábrahamgebak

.
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0

~

reerd worden, is dat veel voorde1
lig er dan een paar nieuwe kopen.
1
En U wee! he t s Bij.~ ons 3:rijgt U pri-- 1
ma materiaal
en afwer-lci.ng ,
1
Ook steeds
vocr-r-ad.i g pr Lma k l ompr" !
~o~ke~ vanaf f 2 7 35 7 grootste
ma~ j
6~
.T_ ) 9
·
r
i
hevea gymschoenen vanar ,
f 2, ~? !
grootste
maa~ f 4,~~
Baseballschoenen
35 t/m 38 f 7,501
39 t/m 42 f '?, 95 l
Rubberlaarzen
vanaf
f 4, 95 !
Mans werklaarzen
gr, maat
f 13 ,L~5 !
8chuimrubberzooltjes
j 0,65!
0,60
-c r
,
'1
Veters,
k 1 eur-p as t a , sc.noencream,
Polsriemen
in- kleuren
rood, bruin,
1
groen, bor-e au , grijs en beige.
i
Witte 'I'ana voor linnen
of lederen
i
schoenen.
1
Aanbevelend,
1
G.T. Berveling.
1
nop weg en baan Magneet vooraan"
!
Het rijwiel van superklasse!
!
Nic. Graftdijk
--------tel_. 254
_
A

.. A·-~-------~----·---·,--·
WILT U KOOPJESHALEN?

.
Grote pakken Custard L~QO gr.
50 et i
ZeJ.frijzend bak.meel
2 pak
79 et:
Lucifers
per pak
21 et!
Pudding
3 pakjss
40 et i
Ontbijtkoek
van 51 et voor
45 et 1
Hete
bliksems,
boterwafelt,jes
;
B , 11 t .
.
t .. f .
11
J
r · Da _e ·Jes, sin. se
~ es .
i
2
5
per l:70 gr ·
cu ·
Beleefd
aanbeve Lend,"
·-------K. SLIKKER._:
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De nieuwe
Magneetbromfietsen
zijn de sensatie
voor 1957,
_
Verkoop voor Berkhout & ümstr.
Nic. Graftdijk
tel.
254
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D. Langereis9 C.J.Kuyper,
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1957

Kort geleden was ik enkele dagen ziek en had daardoor de t iid
eens aan allerlei dingen te denken , dingen waar een mens door zijn
dage l.ijks e arbeid en de zorgen hierover 1 op andere tijden niet zo
spoedig aan toe komt.
Ik bekeek mijn handen en bedacht daarbij dat dit voor elk mens
wel uiterst kostbare artikelen z.iin . Bedenk eens vat handen betekenen in ons leven. De jonge baby ~peelt er reeds mee en er ligt in
zijn kleine oogjes een onbewuste bewondering als hij ontdekt dat alles hiermede kan worden aangevat. De kleuter gebruikt zijn handen
bij alle opbouw van zijn spel, de scholier heeft zijn handen nodig
voor pen en tekenstift en als hij later het geleerde in praktijk gaat
brengen5 zijn het weer zijn banden die hij nodig heeft Het doet er
niets toe of men kantoorbediende of bankwerker ïs, voor beiden zijn
het de handen die er aan te pas komen. Huisvrouw of at·eliermeisje,
straatveger of ch.i.r-ur g , landarbeider of -pr-cf'e.s s or , wegenbouwer of
instrumentenmaker5 vliegenier of havenarbeider, ochy gaat U zo maar
do o.r, wat z oud en zij allen moeten beginnen zonder het kostbare bezit
· van handen.
'
Wij zeggen we L eens dat handenarbeid uit de tijd zal geraken
in een gemechaniseerde wereld, maar de tekenaar zal toch elke
nieuwe machine eerst op papier hebben te zetten, handen zuller er
aan te pas dienen te komen bij de vervaardiging van alle onderdelen
en er zijn weer handen nodig voor het nonteren van de vaak uiterst
ingewikkelde machine.
Wat zou een huismoeder zijn als zij geen beschikking had over
handen; de gehele zorg voor bet gezin gaat letterlijk en figuurlijk
door hare handen, Zelfs d.e oude grootmoeder kan nietsbeginnen zonder handen5 kijk eens om U heen en U zult ontdekken dat zrj met grote liefde en zorg bezig is voor haar groot geworden kinderen en
k.l e Lnk.icderen ,
·
iJilt U nor; meer handen? Och, er z.iin fijne dameshandjes, maar
ook krom gewerkte hand.en waar de adel van de ar-be i d zich duidelijk
op. heeft af getekend. Er zijn handen die aan het einde van het leven
het dagelijks brood nimfiler hebben verdiend~ maar verreweg d.e meestèn
kunnen aan het einde met grote eerbied voor alles wat zij tot stand
brachtenj worden samengevouwenj ook al ·is het wereldje van deze

rHdói'
k l e i n geweest.
Hoeveel bemoediging kan er vaak niet liggen in een klopje
op de schouder met de hand gegeven en.wat kan er een wonderl~ke
warmte uitgaan van een handdruk, Er zijn sympa t.h i.ek e en on sympathieke handeni de laatste vaak protserig opgeprikt met een teveel aan sieraden; er ziJn w e Ldo ende h anden , waarvan met recht ·
gezegd kan worden dat velen er de zegen van ervaren, zowel voor
de ~and die gaf als voor de hand die ontving.
· Er zou nög veel meer over handen z~n te schr~ven en zó
groot is het wo~der ~an de handen dat ku~stenaars ~r door gegrepen zijn en hun bezieling hebben uitgeleefd door middel van penseel of beitel en hamer.
Hebt U wel eens in het. Rijksmuseum het prachtige schilderstuk gezien van de biddende vrouw? Het is honderden malen gecopieerd ocr de devootheid van elaat en handen Eenè heb ik een
tekening gezien van ~lbrecht-Durer~ met alleen maar een paar
handen en ik werd er in hoge mate door bewogen; uit deze handen
2prak alles, tot zelfs de dankbaarheid aan de 0chepper toe,
Ik vraag mijzelf af 9 waarom ik dit alles schrijf misschien
is het omdat zovelen zich de kostbaarheid van hun handen niet
b ewu s t zijn en eT i.kwijl.s zo roekeloos mee om gaan·. :Jaarom, we
zuinig op Uw handen9 het is een van de kostbaarste gaven welke
de mens heeft medegekregen,
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In de loop van de maand mei zullen
de donaties 1957 weer worden geind1
wij hopen dat allen weer het jaarlijkse bedrag hiervoor kunnen m i s s en ,
zodat de dorpskrant ztjn vierde jaargang weer kan volmaken.
.,o. IE K.-: P..DVZ2-J:1.0i'TIE':-) voor het volge~~-;de. -IlllÎ;·rr;ëi-'rû'ó"eferÏ -Ûi ter lijk 27 mei_
zijn ingeleverd bij Administratiekantoor bmit~ A.14lb, Berkhout,
NOG EENS ROCK AND ROLL
---Öp ons hoofd.artikel van 1 apr i I
ontvingen wij de volgende r-e act i e :
Geachte Redactie,
Nadat.we Uw artikel op de voorpagina
lazen9 kregen we de volgende dag dit
plaatje in een trjdsc~rift te zien.
Ik vond het wel aardig dit de Red.
Comm. toe te sturen,
Nu zegt U misschien, och ja, een
plaatje, maar ondergetekende zag het
origineèl vorige week in het rarkhotel in Hoorn. Jammer dat het Berkeblaadj e geen foto· s af'd.r-ukt ! Dit ·was
anders vast een geslaagde afdruk geworden,
Overigens, over smaak valt niet te
t.w i s t en .
Hoogachtend,
De bijgevo~gde foto stelt een potige heer voor die ean juffrouw omkeert waardoor h0t geheel het aan-

zien kr ijg t van een reklame voor
damesslips, En hoewel ik dit uiteraard niet w~l propageren (ik heb
zelfs nooit gezegd de rock =n roll
te willen propageren) moet mij toch .
iets van het hart:
1. Is dit plaatje en is de vertoning in het Parkhotel typerend voor~
de rock n roll? Ik bedoel: de
meeste vrouwelijke aanhanger-s var;
deze stijl dragen truitjes en lange
broeken, kortom ztjn er op gekleed.
2. Ik bltjf er btj dat~ al zou je
dat ~o niet zeggen, het zwoele geplak1 dat ten onrechte ~etiteld
wordt met de namen foxtrott en
Engelse wals5 onzedelijker is dan
deze lingerievertoning,
Red,
1

K_~ L E l~ D E R
29/ L~ Ledenverg, Veenhoop De Ridder
30/4 Oranjefeest
De Rid.der
19/5 Kermis
De Ridder
20/5 Kermis
==-------------------------------VRAA.G
El
1'-ANBOD

Jonge hennen te koop~ verschillen-§
de soorten1 leeftijd 7 weken.
Kerst Be~ling1 A.43b, Berkhout,
Te koop een z.g,a,n, ~estverspreider, ongev. 250 tonkingst.,lengte
1.80 m. en een z.g.a.n. weideappa-;
raat bij P. Moeye s , D.94, Bobeldijk

~

::

-S
,-§--

-

::

-

»a

:s

--.-

•..

..~:
l G I_L':
.~:r; 11·:;;.:) 1:1tJ.1L IlT G·ElJ
-..- -----------------------------------'öchad2·'
- . ~
v _121~·L-L.Jl'

--~--·

.....

..,_,_,_

Op maandag'; 25 maart heeft onze
schaakclub ~eer voor het laatst bij~
een geweest~ waarmee ons seizoen
1956:::1957 w~er .is afgesloten,
De competitiestand is thans alsvolgt~
16 pnt, l w~ ~nc~rtiJ"en
W. de Vries
.
'I1. Langenberg
12t 18
11-} D. de Eart
17
11··,1
IL Vet
18
J, Dekker
18
.-,
;l ay '
8;
18
H. Oud.
18
6
H_ ~Leeuw
18
6
H, Klay
4-i
17
R Koster
1
18
"Y·:1lochten er lezers zijn die lid willen worden of het schaken willen leren, wij z ijn bereid U de beginselen
hiervan bij te brengen Ons seizoen
begint weer op de eerste maandag
in oktober, Clublokaal •1De Vriends chap " te Bcb e Ldijk .

114 -

_i_.

_b_

._;V. 'ïf Jerkhout:1

Het seizoen is praktisch weer
voorbij en het laa~ zich aanzien dat5
als dit seizoen afgelopen is1 Berkhout niet meer in de eerste klas zal
spe Len , maar in de t.we ede . En ee r-.
lijk gezegd, erg is dat niet Nadat
we in 1953 en 1954 een heel elftal
van goede s:9elers zijn kwut.ger aak t 9
hebben we ons met veel kunst en
iegwerk twee seizoenen weten
staande te houden (vorig jaar viel
de be~lissing pas in de laatste wedstrijd)» maar ieder zag in dat de
degradatie naderbij kwam. De hoofdoorzaken van deze teruggang zijn
tweee.rlei ;·
1. Het ontbreken van de leeftijdsgroep van 25 jaar. In ons eerste
spelen leden van rond de 30 en
van ~ond de 20 (uitzöndering~ Kees
Hart) en daardoor krijgen de nieuwelingen niet de gelegenheid zich geleidelijk in te spelen. Nu spelen er·
in het eerste zes jonge spelers
rond een oudere kern en dat is teveel van het ~oede.
2. Gebrek aan~training. Enige malen
heeft het 'oestmJ.r zs t r-ach t een
trainer te binden.-Beide keren
»iet: de opkomst aanvankelijk goed

maar dat mindeJ:>de snel en tenslotte
moest de trainer b sdank t worden omdat het niet langer financieel verantwoord was veel geld uit te geven
voor een b.andjevol spelers, En
daardoor is de techniek en de kondi tie sterk teruggelopen. Wij z iin
nooit een vereniging geweest die
zijn heil zocht in fors spel zoals
vele verenigingen in de omtrekt
maar dan dient dit gekompenseerd te
worden door techniek en dat.is zonder training onmogelijk.
Voeg daarbij het gebrek aan reserves (het twe ede speelt drie, eigenlijk vier klassen lager!), die wegens militaire dienst van sommigen
toch vaak moesten invallen en het
is duidelijk dat dit boven onze
kracht spelen niet eeuwig kan
voortduren.
Het tweede leek tot_ de sterkste
van de afdeling te horen, maar het
vaak spelers moeten afstaan aan het
eerste1 aan de militaire dienst.
aan de wonderlijkste futiliteite~ eJ
soms hele2aal zonder reden~ wierp
dit elftal terug. Toch zijn de resultaten alleszins bevredigend.
De adspiranten hebben een best
seizoen achter de rug, 1\;gen viif
van de zeven tegenstanders werden
beide wedstrijden gewonnen, tegen
2,walmven werd tvvee keer gelijk gespeeld en slechts Hollandia werd
een smadelijke 8-2 nederlaag.
_
Wegens het grote aantal leden-adspiranten werd regelmatig gerouleerd
en zo verscheen in deze wedstrijd
niet het sterkEte el{tal in het
veld. De returnwedstrtjd bracht een
zwaar bevochten 1-0 overwinning van
het 11jjzeren t.o arn" op het toen jam-mer genoeg juist kampioen geworden
Hollandia,
Al ffiet al een uitstekend seizoen
van Nico Broertjes en zijn mannen,
De welpen tenslotte zitten nog
volop in de kompetitie en er is nog
weinig van te zeggen, Ze hebben
echter weer oen goed elftal met
enige veelbelovende krachten. Wat
b.v. te zeg~cn van Dik Koedoder.
die onlang~~in 66n wedstrijd achf
(8~) doelpunten maak t.e . Al s die
-eens wa t ouder wa.s., ...
Tenslotte nog een bericht uit de
bestuursvergadering, I,1et meerderheid van stemmen is besloten af te
1

~~Kan va~ de tot dusver gevolgde
regeling bD het verloten van de
kaarten voor interlandwedstrrjden
e.
d. Ieder lid of donateur kan in het
vervolg meeloten, juist zoals voorheen. doch niet @eer om twee kaarten?, doch slechts on één.---;;·S- moes-

dient dan vóór de nieuwe statuten
te s t ea.ien om deze te kunnen aannemen .0e aankondiging van deze
vergadering volgt weer per advertentie. Ook dan verwachten v~j geen
grote belangstelling, want nu zal
er slechts gestemd worden. Uit de
ten n.l. teveel leden'-ên donateurs
advertenties in de bladen hebt U
teleurstellen wegens de zeer schaar.-' kunnen zien dat elke bank hiermede
se toewijzingen ( voor aolland-Belgie
bezig is .
.s Le ch t s vier kaarten).
Intrekking__banl(bil_j_etten
De bankbiljetten van f lOj-- met
nezoekt de a.s. avondwedstrijden van
de
beeltenis van Koning -Wïllem I,
de V.V.B.-veteranen in het :Serkhou-gedateerd
7 mei 1945 en 4 maart
ter 3portpark van Jan Kuyper.
l 9L~9 kunt U ui ter lijk nog inleveren _
E~tree 10 et. ten bate van het
tot 30 mei a.s., daarna zijn deze
ttainingsfonds.
bankbiljetten
geen wettig betaalElke donderdagavond is er training
middel
meer.
van 7 ::;ot 9 uur.
,JPla ttelands vr ouwe n'
-cS-:p'"3b apr-fl hebben we weer on~
Coöp. Boerenleenbsnk
"Be r-khou t II'1
laatste bijeenkomst en als sluitZ,ittingsuren~
stuk· kr . gen we nu nog het reisje
·Alle werkdagen van 2-5 uur.
naar de tapijtfabriek te Moordrecht
Vrrjdag bovendien ·2 ochtends va~
en .:.:eu~rnnhof.
.t:I;r hebben zich nu 64 dames opge9-12 uur en ·s avonds van 7-9 uur
: s 2iaterdags van 10--12. 30 uur
~even en er is nog wel plaats voor
enkele dames5 die nog wel graag
:in Hotel PiJl9 Veemarkt, Hoorn.
meewillen. U kunt zich hiervoor
KoninyJnnedag g_esloten
nog opgeven bij Ïlievr. Klaij-Schouten
Op 30 april is de bank evenals
vóór 30 april a.s. De datum van
alle andere bankinstellingen geslohet
reisje is dinsdag, 7 mei en de
ten in verband ue t de viering ven
kosten~
alles inbegrepen f 9,50
-.
Koninginnedag.
Degenen, die zich al hebben o:ige- §
geven krijgen zaterdag 4 mei nog een~
!t6g_u,;;8-A(l._V_~_r ga der:_:i,.p.g ell_
briefje in de bus met verschillende S
ln maart heeft de algemene vergabtizonderheden over vertrek, waar U ~
dering plaats gevonden ter behandekunt instappen> enz. Er zullen bus-§:
ling van de jaarstukken. hiervoor
sen rtjden viG de Baarsdorpermeer
2
bestond een goede belangstelling.
Bobeldijk
en
Berkhouti
zodat
Ud
Op deze vergadering nerd reeds as.n-zoveel mogelijk bij huis kunt instap- gekondigd dat in april nog een verpen.
e;adering zou worden belegd in verVerder hebben we nog een ui tnodi-::
band met de statuten~jziging. Doel
en betekenis daarvan is uiteengezet.
ging gekregen om de nieuwe Huisê
Zoals verwacht werd was voor deze
boudschool in Hoorn te komen be~
zichtigen en wel op woensdag1 29
E
buitengewone ledenvergadering dan
mei van 3 - 4. 30 uur, ,Vie zich
ê
ook geringe belangstelling) de aanhiervoor nog niet heeft opgegeven) ~
kondiging had dsn ook alleen via
kan dit doen bij liievr. de J·ong-Cla;y, ê
een advertentie plaat2 gehad. Voor
,ve gaan ieder op eigen gelegen.heid ~
een wijziging van de statuten is het
heen en zorgen dat vve om 3 uur bij ~
echter noodzakelijk dat 2/3 van de
de Huishoudschool ztjn.
;:..
leden aanwe z i g is) zodat ruim 200
De school staat aan de Wilhelpersonen aanwe z i.g hadden moeten zijn
minalaan. dit is aan t einde van ~
orr besluiten te kunnen nemen. In
re, ·~t1kcc.LL,-~P!';t
~ei vindt daaro~ nogaaals een vergadering plaats, waar~ ongeacht het
:::
D. h. V. -v.i.. V"
aantal aanwezige leden, over de
i,o ·heeft ook D.h.V.-1.h,V. het
nieuwe statuten zal worden gestemd.
seizoen 1956-7 weer afgesloten met::
3/L:- Van het aantal aanwe z i ge leden
r.et toneelstuk "Du i f en Dof'f'er " van e

1
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:.) 011a.r1 .c;l s errsohn en voor al dinsdag
mochten wij ons ov e: een goed bezette
zaal verheugen. Ook de decors van de
:-ïeer Bakker uit .·.idwoud deden het
zeer goed.
Nij hoperi , dst de b e Lang s t o l Ld ng ,
di e wij mochten ondervinden zich in
de toekomst nog zal uitbreiden,
daarom tot het komende seizoen.

"Vr nz • Herv. Dame skr-ans "

-De Dameskrans hield baar jaarvergadering op woensdag, 10 april. Deze bijeenkomst droeg een enigszins
feestelijk karakter. Na het j aarver-·
slag en de kascontr6le werd de financi~le uitslag van de gehouden
tentoonstelling voorgelezen. Hierna
werd besproken, hoe het batig saldo
~ verdelen. De uitslag was, dat
an d.e îfod. Herv. .xer-k een geschenk
en een enveloppe met inhoud werd
toegewezen, aan de Fed. Herv. Diaconie j 150~--, Ce~traal Jenoot2cl1a.p j 1009--,
.,itte sr-u i s j 100,-Gezinsverpleging j 100,--,
Gezinsverzorging j 100,--, Olympia j 75,-en De Haaf j 25,--.
Van het res~erende bedrag wordt
materiaal aangeschaft om. ".veer te
verwerken voor een volgende tentoonstelling.
Na diverse tractaties5 afgewisseld
foor rtjm en spel, sloot de voorzitster onder dankzegging aan diverse
leden deze zeer gezellige middag.
~ondag, 14 april werd na afloop
van de kerkdienst het geschenk van
v Dameskrans officieel door -"evr.
Laan-Wonde r aan de Rerkvoogdij overgedragen, iiet traditionele doophek
is verdwenen, in pl aat s · daarvan is
een tafel geplaatst5 waarop twee
mooie koperen kandelaars en tevens
een voetstukje voor de Btjbel en
bloemenvaas, Een in mooie kleur gekozen cocostaptjt voltooide het geheel. ~î:et interieur heeft door deze
verandering zeker a&n waardigheid
gewcnnen . Tot slot sprak de Heer
Koeman een dankwoord 2a.n de .Damesl;:rans V:)Or dit geschenk.
·'Loteriiclub;1
-Opde laotst gel-:ouden vergadering
van 8 april is besloten weer een
reisje te organiseren en wel een
tocht per bus om het IJsselmeer op
12 juni a..s ,

Er zijn nog een paar plaatsen over,
wie interesse heeft kan zich hiervoor nog opgeven·bij G. Kommer.
"Bo svo l.k "

---zaterdag~ 20 april was voor de
jongens van het "Bo svo l k " een grote
dag. Ditmaal niet de clubbijeenkomst
in het lokaal achter de kerk1 maar
een dag erop uit. Voltallig vertrokken 1s morgens beren, wolven en
bevers naar Lergen) waar de dag in
bos en duin werd doorgebracht, Begunstigd door stralend weer genoten
ze volop en natuurlijk ontbrak een
parttjtje voetbal niet. Voetballen
in de duinen bleek zelfs mogelijk I
maar 't kostte zweetdruppeltjes:
De secretaris zal wel zorgen dat
deze belevenissen in het notulenboek worden vastgelegd.
0.L.

11

cchco L"

In mei zal de schooljeugd een
oud-papierinzameling houden. Wilt
U Uw oude kranten voor hen bewaren?
î"nze vroegere onderwijzers de Heer
P. Rijswijk Ls met ingang van 1 sept.
benoemd tot hoofd van de O.L.School
te Benthuizen.(~.H.)

Kuyper schreeft ·t vorige jaar in
dit blad
Een artikel dat ons iets te zeggen
had~
Een stuk met een vers weet U nog?
Het was niet zo leuk maar waar was
het toch
1t
Gins over de 4e en 5e mei;
Herdenking en viering waren er niet
bij . , .
Nu wachten wrj beiden; de trjd zal
wel leren
~at onze gemeente dit jaar zal
presteren.
Als ·t niets is vind ik het een
slappe boel
Als U begrijpt wat ik bedoel.
Amigo.
]'.i:aschrift ~
3 wat een kans: 5 mei op zondag!;
Kuyper.
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Twee jaar geleden hebb2n Nut, Plattelandsvrouwen en Instituut
de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een alleszins lofwaardige samenwerking. Wat tot dusver lang niet altijd mogelijk was
werd nu wer'ke Lljkhe i.d : goede ( en zonder samengaan te dure) sprekers
en volle zalen, Dit is een initiatief geweest dat nog steeds
vruchten afwerpt en diegenen, die eerst tegen waren zullen nu
toch9 ztj het mtsschien wat schoorvoetend, moeten toegeven~ dat ztj
het btj het verkeerde einde gehad hebben.
Het vorig~ jaar is er nog een poging tot integratie gedaan
op een heel ander terrein. De gymnas t t ekver-en.Lg i.ng Olympia. en de
voetbalvereniging Berkhout hebben getracht tot een Berkhouter
sportvereniging te komen, die naast de beide kernsporten ook
volleybal en tafel tennis en mogelijk nog meer zou omvatten.
Door de tegenstand van een aantal in hoofdzaak ouderen is
dit niet doorgègaan. Misschien hebben dezen hierm~de hun eigen
belang gediend maar zeker niet op lange termtjn het belang van
sportief Berkhout. Ik ben zo vrij te veronderstellen dat bij een
andere uitslag;van de stemming ook hier de tegenstemmers op den
duur zouden gaan merken op het verkeerde paard gewed te hebben.
En dan hebben we hier nog al tijd twee toneel verenigingen en
ik moet zeggen dat ik geen bezwaar tegen een fusie meer zie.
D.h . V.-V.h.V, .he ef t ' in de laatste jaren geen uitgesproken tendentieus stuk 'meer vertoond, waartegenover staat, dat De Gong5
naar mtj werd medegedeeld, zich uitsluitend baseert op kwaliteit
en speelbaarheid van het te spelen stuk en b.v. Heyeimans niet
principiêel zou afwijzen. Ik geef toe dat er nu meer spelers op
de planken komen wat bevorderltjk is voor de kulturele zelfwerkzaamheid, maar dit bezwaar is gemakkelijk te ondervangen door een
uitvoering meer te geven.
·
Er zijn waarschijnlijk nog vele punten in ons dorpsleven aél.n te wijzen waarop samenwerking mogelijk Ls , ja zelfs wenselijk is Welaan 1 reik elkaar over de gefchil- of verschilp"unten heen de hand
en til met meer schouders gtrnakkelijker de zware, maar dan vast
niet zwaardere taak van het~tot bloei of grotere bloei brengen
van de vele takken van ons·• \lorpsleven,

VAJ.,.- il t REDAC':I'lETJ:..FEL

Voor een en ander was een goede belangstelling en het gebodene viel
ï)Q_F_.&.rr1IE _12.5-2 In de loop van de maand ook zeer in de smaak. Tot slot
mei. is er weer een begin gemaakt met Oranjebal onder Le i.d i.ng van het
het incasseren van de donateurEkwiOranjecomité.·
.·
· ·
tanties, zodat ook van U in de loop
MET DE voetbal
het minder goed
van de volgende maànden Uw. bijdrage
gesteld
en
ztj
zal
moeten degraderen
zal worden gevraagd.
naar
een
lagere
klasse.
Kom heren,
Geeft Uw steun ook voor dit vierwe
verwachten
in
de
toekomst
toch
de jaar"
weer betere resultaten. Oefenen en
.?ULiZL:illRUB.RIK\. Op de laatste puzzle
trainen en het verloren terrein
zjjn geen goede oplossingen binnengeweer heroveren.
'
komen. Indien er voldoende ruimte
ZAG
HE'I'
er
naar
uit dat het onderis zal puzzle no. 7 geplaatst wor.
wijz
er-skor-ps
van
onze O .·L. School
den, het is er echter een van groot
vrijwel
in
zijn
geheel
zou v er-dwijnen ,
formaat~ zodat voldoende ruimte be"""
gelukkig
is
dit
gevaar
geweken. Wel
schikbae.r moet zijn.
gaat meester Eecen verhuizen naar
,rR
I A _,.,
îï'""' Ar. ·,\'·,·on
.
_v_~'..-::_~.:.1
. , r<--2. n
een ,~:war t Je
p.rege 1 . Alkmaar, maar in zijn plaats is
Etjna altijd succes is de ervaring;
meester Kuyper benoemd, d~e reeds
op sprong stond om naar Amsterdam
,O....:)r::; El'T ADVERT3l\T'I1IES voor het volte gaan en nu door zijn benoeming
gende n~mmer moeten uiterlijk 24 jutot
hoofd van onze school kon worpi zijn ingeleverd bij Administratieden
behouden.
kantoor bCTit7 A,14lb1 Berkhout.
Ook meester Blom blijft, hier m.et
het
vooruitzicht op een nieuwe
red.
woning, terwtjl als nieuwe kracht
in de plaats van meester Kuyper,
Bt<JCRIS
VERSLAAT
HET DOR?SGEBEUREN. Mej .. Hooyer uit AmsterdaCT zal op-----·-?-----~...,_....•---i~---,,.._. ...,__._
treden.
Er DAN richt hij in de eerste plaats
Meester Kuype.r , hartelijke gelukztjn ktjker op Mej, v,d. Berge1 die
wensen
met Uw promotie1 wij zijn verop de verjaardag van onze vorstin
heugd
U
en Uw vrouw voor ons onderwerd onderscheiden met de gouden mewtjsi
maar
óók voor het gemeenschapsdaille van Oranje-Nassau. Hiermede
leven
te
mogen
behouden.
kwam de grote verdienste van "juf11
v.d. Berge wel zonneklaar naar vor~~·----=-------------------------------1
40 jaar trouwe dienst bij het onderVoor de vele blijken van belang\\vijs en dat op een wijz e , die alleen
stelling ondervonden bij de ge1
~aar lof verdient5 mag op deze maboorte van ons zoontje
I
nier ook wel even "Ko n i.nk Lijk " worden l
Robert Jan
;11
bevestîgd.
zeggen wij allen hartelijk dank,
Ook we t houd er- Bakker werd onderl
N _ Smit-Ploeger
scheiden met de gouden medaille en
J.D, Smit.
ons dorp is wederom een '1ridder;1
--------·-·
···_J
=
1
"
.
t
t
1
B
·
V
b
I
r~Ker_geworaen, ~en angouri?e s aa l 'tj Nieuwbo~w en er ?UW
van dienst op het gemeentehuis als
Bs Langz-ijke Besparingen
raadslid en wethouder werd op deze
I
Door Premie en Subsidie
I
dag dus eveneens beloond.
1
Vrijblijvend Inlichtingen
De redactie van ;t Berkeblaadje
I m 1
p KLOK
biedt beiden h e ar- hartelijke geluk-j
~~3 ·
BERKHOUT

is
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weris en aan"
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KONINGINNEDAG werd gevierd met al- lerlei kinderspelen en tot slot
vond er een opvoering plaats van het
blijspel "Baker spr-ook j e " door "Kuns t
naar hracht·1 uit Hoorn.

L

Een aardige doos sigaren
voor vaderdag
is zeker op ztjn plaats.
Verkrijgbaar bij
A BAKKER-LANGEREIS

-s;:.-•...

-
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VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
------------------------------------

Floralian
~pgav.en voor de tuimvedstrijd voor
15 juni a . s . bij D. B'l okker , A.233
en K. 3mit, A.88a en voor Bobeldijk
bij Jb . Koster, D.66.
De beoordeling zal plaats vinden
naar aanleg en verzorging en wel
drie maal n.l. op 28 juni, 27 juli
en 31 augustus.
Door het bestuur zijn de planten
rondgebracht, verzorg ze met liefde
zodat U met de a.s. Floralia een
prijs in de wacht kunt. slepen. Voor
de mooiste collectie is weer de
wisselbeker beschikbaar.
Houd Uw tuin netjes ter verhoging
v:::in ons dorpsschoon d2J1 is het ten
ie tijde met de beoordeling in orde en krijgt U tenslotte het hoogste
aantal punten, welke met de laatste
keuring bij elkander worden geteld.
De pr-ijswi.nnaar s krijgen tijdens de
Floor een vlag met prijs in de tuin.
Het bestuur hoopt op Uw aller medewerking.
_
11
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Coöp. Boerenleenbank
"Be.r-khou t 1I11

Nadere bijzonderheden omtrent reizen
naar het buitenland worden op aan.vraag verstrekt.
Rel as i.nz en

t
;;;:.....;:_o..c~---~'

De toevloed van belastingbiljetten is de afgelopen maanden groot
geweest'} terwijl ook de voorl. aanslagen 1957 eerder kunnen worden
verwacht dan vorige j&ren, Als U
deze aanslagbiljetten biJ ons inlevert verzorgen wij de betaling op
de aangegeven vervaldagen. De belastingbiljetten komeL direkt weer
terug, deze worden niet door ons
bewaard.
Pe _§J2.?._a~12..§nk_ groeit_ weer.
In de maanden maart en april veroorzaakt de seizoeninvloed steeds
een teruggang van spaargelden,
maar sedert half mei is er thans
weer vooruitgang waar te nemen.
1

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

VADERDAG
De dag van Vader is weer daar
Elk heeft weer een cadeautje klaar.
Cadeautjes groot en klein
Vader zal tevreden zijn,
Het is weer een ware vreugd
Vooral ook bij de prille jeugd.
Hij lacht allen hartelijk toe
E;n is d.ankb aar blij te moe.
't ordt gevierd met blijde lach
Deze leuke vaderdag.
De liefde voor vader is vaak groot,
Als kind nog op zijn schoot.

ZTttingsuren ~ ·
Alle werkdagen van 2~5 uur.
Vrijdag bovendi_ep 1 s ochtends van
9-12 uur e n 1 s avonds 7-9 uur.
vs Zaterdags van 10-12.30 uur
in Hotel Pijl, Veemarkt, Hoorn.
Vakantieseizoen en deviezen.
Nu de vskanties weer naderen is de
~orraad vreemd geld weer aangevuld,
A.B---L
zodat U ook ter plaatse weer Uw
-----------·---------------------------- - --- --- - - -- - - -- - ---- - --- buitenlands geld kunt krijgen. Ook Uw
BûRGERLIJKE
STAND
------u--/·-···---..overgehouden reisgeld kunt U bij ons
,Ge bor e4,~ Annegré, d , v. A. Schouten
inwisselen,
en G, de Haas; Maartje Anna d v.
Het vooruit aanvrageh van eventuF.
Peetoom e~ G.A.k. Koster~ Johaneel benodigde deviezen stellen wij
nei'il
Wilhelmus, z.v. C J, BlÓm en
wel op prijs, maar ook onverwachts
M.D.
Komen; 3.obert Jan, z.»
J_D,
zullen wij U direkt kunnen helpen,
Smit
en
N.
Ploeger;
Pieter,
z.v.
Dat dit onderdeel in de zomermaanJ, Kä s t emaker en A" Wiedijk; Margaden niet onbelangrijk is blijkt wel
retha
Gerarda Maria, d.v, HG. De
uit de cijfers van vorig jaar toen
Decker
en IiiL G .IVL Kniin .
aan vele kleine postjes toch nog
Gehuwd~
Ernst Otto ~chneider(R1dam)
voor f 11.000 -- vreeud geld is omen
Margaretha
Appc Lman ; Johannes
gezeto
Nicolaas
Borst
en Helena v.d. Riet:
JV:en-mag f 2007-Hollands geld vrij Christiaan :B'loris
(R1dam) en Geer-'
meenemen en per dag voor, max. f 75,tje
Koster;
Reyer
Koster
en Trijntje
aan vreemd geld per persoon tot een
Renooy~
maximum van f 1.0001-per reis,
--"--
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Voert alle
schilderwerken
uit.
Klassieke
en mod.erne werkwijze.
Behangen
Decoratie,
Beleefd

I

!
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aanbevelend91

SCHUTS
. BERKHOUT
.
SCHILDERBEDRIJF

1
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aanbevelend?
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Het koekje

S

Uv,r adres voor betere
schoenrepa-·
1
ratie.
Voor alle soorten
schoenen1
het juiste
materiaal
voorradig,
1
Ook voor klompsokken en rubberJ
laarzen.
,
Gymschoenen in zwart; blauw en
I
wit. Is dit niet iets
voor U in
!
de bouw?
1
Baako tib al Lacho onon , alleen
in de 1
betere
soorten.
Maat 35 - 38 j 7 950
Maat 39 - 42 j 7,95
óchoenwit9 kleurpasta,
polsriemen9 veters,
enz. enz.
Alle leveringen
alleen
à contan~

Onze Sterovita
kof'f'Leme Lk met 10%
vet,
Jongen$ en meisjes~
spaar de
doppen voor een kni'kkerspeJ.
of
een mooie verjaardagskalender.
Beleefd

,;\;,,

f

Zware Edammer kazen N.H. in kruid
en w i t , s Lach t s j 3780 per st.uk ,

'I1el.

1-~
'

BERVELING
-·--Berkhout5A,165!

Frofi teer .nu d.eze veertien
dagen
van onze goedkope Ed. kaas.
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JAN BEULING
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Mode.llenboeken
aanwezig.
.ADlv1INISTRATIEKA..NTOOR SI'J:IT
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Deg::me, die enige tijd terug de
gelijkrichter
heeft
geleend van
.
1
D, LANGEREIS, BOBELDIJK
.
..,
.i.
,,--,
1 word t vr ;. er:1delijk verzocht
d.eze
I1
licht
en lekker,
f 0,65 -"'' 2 pond ! cert:g te wi.L'l.en brengen.
jw.•
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Bakkerij
VOOR ALLE DRUKWERK
j
D. van HILTEN 1!
--V'"îsi tekai}rtj ~
1--,.••••.•. ----·
••••• ,........., •••.. • ,,...,.m,=,,...,..,,, ,•.~,,,,,,,."',..•....... i
·Ge boort eka art jes
G, KOMMER
ZUIVELHANDEL l
Rouwkaarten
I
Verenigingsdrukwerk
Uw
Kontribut~ekaarten
I
J\Tota1s1
briefhoofden
1
-rn
~nz,
enz.
1
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Moederdag is afgedaan,
Nu zullen
we eens aan
Vader denken gaan,
In rookartikelen
hebben we een
mooie sortering,
waarvan verschillende
soorten
shag en sid
..
gare tt en voor ou e pr~s.
Beleefd
aanbevelend;
_________
K_·._. _s_'L_· 1._1_{K__ R.
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Met de aanstaand.e
Pinksterdagen
Komt onze Pi.nk s t er'b l.o em
l
~w aa3:1dacht vr~gen.
j
Een nieuw koekJe leuk van model I
En t:i p-top van smaak,
j
Dat snapt U wel,
!
l
250 gram Pinksterbloemen
j
voor de prijs van j 0165 I
B.AKKERIJ
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DO~PSKRANT BERKHOUT
RED:
RED.COMM.;
ïECHN VEQZ.:

'-..Jaargang TV no. 7

K. Leeuw Mzno
Mevr. Ni.er op , Ds. LT.Bosch1
D. Lang ere is 9 C. J. Kuy.9-er,
F. Peetoom, J.D. Smit.
Administratiekantoor Suit.

1 juli 1957
Het micaplaatje.
De geschiedenis van het micaplaatje kwam m1J in gedachten na
het lezen van enkele boeken vBn de hand van Junius Ingerman9 die
trjdens zijn jarenlang verblrjf tussen de donkergekleurde bevolking
van equatoriaal Afrika een grote liefde voor deze t:r:9nsen aan de dag
heeft gelegd. Op een van de grote ::Jeizen1 die deze afrikakenner ,
daar ma akt e , bracht hij een bezoek aan Lanbar ene en aan de daar werkende Dr. Albert Schweitzer. Aan het slot van een zijner boeken wijdt
de Heer Ingermé:!11 een geheel hoofdstuk aan deze grote figuur, die
naast het beroep van dokter, zendeling, musicus en e chr-ijver , zijn
leven geeft en uitleeft in daden van praktisch christendom en wel
op een zodanige wijze, dat de gewone mens hierbij diepe schaamte gevoeld over eigen leven.
Als kind kreeg ik eens op de zondagschool een mooi micaplaatje
waarop de woorden 11Waar Uw schat is 9 daar zal ook Uw hart zijn".
Brj een eerste beschouwing zult u het misschien wonderlrjke en grote
woorden vá.nden , maar in alle grootheid zijn ze toch zo simpel, dat
ze aan een kind werden doorgegeven. Ik bezat een flinke hoeveelheid
van deze doorschrjnende plaatjes; ze werden uitgereikt na het goed
opzeggen van een klein versje, dat moest worden geleerd. Steevast
'werd ik door mijn moeder overhoord, ze hechtte schijnbaar grote waarde aan deze kennis. , Jaren lang werden deze plaatjes door mijn moeder
in een doosje tn de linnenkast bewaard en door de vele kleuren vonden we het maar· een prachtig bezit. Ze bezaten tevens de eigenschap
uit zich zelf ite gaan omkrullen als ze op een warme hand werden gelegd. Het plaitje met de boven aangehaalde woorden had wel mrjn brjzondere belangstelling, misschien kwam dit wel omdat ,het geheel wit
was. Als kind zal ik de grootheid van deze woorden niet begrepen
hebben? dat kw~m pas later.
;1Waar
Uw schat is? daar zal ook Uw hart z ijn " 1 is ee_n opdracht
aan elk mensenkind en ik denk aan de woorden uit dele Corinthebrief g "Nu blijven geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze
is de liefden. Op het moment dat God ons de liefde in het hart
heeft gelegd, ontvingen wij de opdracht deze schat in ons hart te
bewaren en er gelukkig mede te zrjn. Liefde geven is altijd weer
liefde ontvan.gen, geven uit liefde zal de mens ook al tijd weer rijker maken. Liefde tot de naaste, ook al is deze naaste een neger,
liefde tot de wereld en liefde voor onze arbeid moet toch wel de

schat zijn, waarvan op dat oude micaplaatje sp~ake was.
En weer zie ik in gedac'hten dat plaatje in de oude kromgewerkte handen van mijn moeder 9 de war mt;e van haar hart 9 die het
bloed tot in deze oude handen voortstüwdé deed het plaatje omkrullen en het was alsof ha~r hart zo deze woorden vast hi~ld:
;1iifaar
Uw schat .i s , daar' zal ook Uw hart z ijn ",
·
. Zo heeft zij het mjj rtrnds in mijn kinderjaren doorgegeven sn
nog vele malen daarna en ik zal er haar al tijd dankbaar voor blijven.
Is er in deze wereld van atoombommen9 geleide projectielen
en kernwapens nog wel plaats voor dit woord? Ik bedenk mij niet
en antwoord volmondig van ja. Om deze schat zal er tussen de
volkeren geen strijd ontbranden, zij zullen er slechts de zegen en
het geluk van ervaren. Met de schat in ons hart zullen wij moeten
komen tot een betere wereld9 o~ de doodeenvoudige reden dat het
niet ander-s kan en er geen· andere weg is .
Of zou ik misschien een fantast zijn? Fantast of geen fantast, Hij b l ijf t aan ons roepen, die· oren heeft om te hor en , die
hore!
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--- -- ------------FfJ/iILIEBERICHTEN, zoals verloving 9
huwelrjksaankondiging, geboorte enz.
worden nog steeds gratis geplaatst.
'
VRAAG EN AANBOD à f 0,25 per regel
succes verzekerd;
pONATIE 1.2..21 De donaties worden
thans opgehaald, wij-mogen toch weer
op uw medewerking rekenen?
KOPIE EN ADVERTENTIES voor het volgende nummer moete1Ï-Üi ter lijk 28 juli zrjn ingeleverd bij Administratiekantoor ómit, A,14lb5 Berkhout.
Red.
-------=~~=-~-:.::-::.."!:'!":':!":'..:..=.::.~~
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St. JORIS VERSLAAT HE'I.1 DORPSGEBE
HIJ RICHT dan in de eerste plaats
ztjn lens op het bestuur van-de Bond
·van Staatspensionering, door wiens
bemoeiingen het weer mogeltjk was om
aan de ouden van dagen een heerltjke
dag te bezorgen.
De ouderdom gaat niet gaarne al~
leen op route, zij voelen zich veiliger in gezelschap en dan vooral,
nu zrj weet, dat alles zo goed geregeld is. Dan is er ook een groep7
voor wie de kosten bezwaarlijk zijn
en er op deze wijze toch in h~ge mate van kunnen genieten.
Het slaagde ook dit jaar weer
voortreffelijk, BeILnekom, Aalsmeer9

:.:_ ------- -------
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,· Sc?i,phol en Valkevee~ werden met
een oezoek vereerd. ~r werd reeds
in de vroege morgen gestart en bij
donker werden allen weer goed en
wel bij huis afgezet.
De organisators hebben weer
prachtig werk gedaan, St. Joris
geeft ze allen een dikke tien!
DE VOE'l1BALVEREFIGING heeft ook goed
werk gedaan~ want de volpendag werd
een prachtig succes. Er was muziek7
limonade,koek en niet te vergeten,
prachtig weer.
De jongens voetbalden met veel
elan en er zullen in de toekomst
zeker goede voetballers uit voortkomen, St, Joris kon ze er nu al
wel uitpikken; Dit was dan een
heerlrjkê dag voor de jeugd.
HET IS IN de afgelopen maand toch
wel erg rustig geweest, men zag
alleen maar- overal hardwerkende
mensen9 de boeren zijn aan het hooien en de bollenkwekers hebben het
druk met de regentnstallatie9 de
schoolgaande jeugd werkt aan de
overgangs- of eindexamens. Reeds
behaalde W, Schuts het diploma voor
radiomonteur9 misschien dat hrj nu
raad weet om van die vervelende
storingen af te komen.
Over die storingen gesproken, vele luisteraars hebben reeds een
verzoek aan de P.T.T. gericht,
maar het kwaad gaat nog steeds
door. Waar de oorzaak ligt 9 schijnt
men niet te kunnen konstateren!
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___ vERENIGINGEl'"J_EN_Ifü:Yl1ELLINGEN
Coöp. Boerenleenbank
'Berkhout II;'
Ziffingsureng
' Alle werkdagen van 2-5 uur,
Vrtjdag bovendien 's ochtends van
9-12 uu~êrt"Tg1ivonds 7-9 uur.
's Zaterdags van 10-12.30 uur
in Hotel Pij.I ; Veemarkt, Hoorn.
.,............
. .,
Deviezen.
.
_
.
1Vaarheen Uw reis ook mag Le i.den ,
de eerste stappen maakt U naar de
bank voor de nodige reisdeviezen;
he t z ij in vreemde valuta of reischeques.
Hier zijn de vo or-naams t e bepalingen9 die thans nog van kracht ztjng ,
Voor elké buitenlandse reis mag max. i
. 1. 000 7 -- per persoon in vreemd
;
g§ld vrij worden opgenomen;
1
Daarvan mag per dag f 75i-- per per-1
r.o on worden verteerd, geen verant- ,_;
woording in een reisdeviezenboekje; 1
Bovendien mag een bedrag van j 200, -i
in Hollands geld vr-ij worden meegenomen en zo nodig in het buitenland
worden verteerd1
Aanvragen voor bedragen boven de
f 1.000,-- kunnen zonodig bij onze
bank worden ingediend;
De bestuurder van een motorrtjtuig
mag een extra bedrag van f 30?-per dag verbruiken tot een maximum
van f 400,-- in vreemde middelen;
Voor zakenreizen kan een aanvraag
boven het vrije maximum worden inged.i.end
·
: .
~s lui t:J.:.M_?._e kwartaal.
Loonbelasting en premiezegels
.
vragen weer om afdoening. Als de re-:
keninghouders hun aangifte Loonbelasting naar de bank zenden5 dan
zullen wij voor betaling van het
verschuldigde en verzending van de
aangifte zorgen. Premiezegels kunt
U meenemen als U voor andere zaken
toch aan de bank komt.
1

8_taatspensionnering11
Woensdag~ 19 juni was voor de
ouden van dagen weer een hoogtijdag.
Na eerst naar Aal~meer te ztjn gegaans waar een kopje koffie werd gedronken en de prachtige bloemen
aan de veiling werden bewonderd~
ging de reis naar het Linaeshof te
Bennebroek. Hier werd gegeten en

nog een tijdje gewandeld in het
prachyig~ park. Daarna weer ?P_reis
naar Schipnol, waar onder leiding
van de ve~keerspolitie een rondrit
op he~ vliegveld w~rd geriaak~, wat,
zeer in d~ em~ak viel. Als einddoei
yan de reis g~ng het op Val~eveen
aan9 waar nog e~n paa;r.uurtJes volop
we~d genoten. Hierna ging het V!e~r
huiswaarts. waarna. we onder leiding
van het fa.~farekorps nog een poosje
in caf'é Oud biieen waren, waar nog
vele woorden van dank werden gesnro~§E..
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BERKHOUT
SCHILDERBEDRIJF
-oVoert alle schilderwerken uit.
Klassieke en moderne werkwijze.
Behangen
Decoratie.

'
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Alle Verzekeringen
KLAA;3 SMI'I'
BelangrDke punten:
+Levens-en
Pensioenverzekering
+ Laat U deskundig voorlichten
+ fnteressante bel~stingbesparing,·
+ ;,,oderne verzekeringsvormen
Berkhout9 A.88a - T:31. K,2295-239 j
Overal te ontbieden
MIJN HARTELIJKE
DAi'IB .
..
ook namens m1Jrr vrouw 9 aan allen
die een gelukwens zonden btj rrujn
benoeming tot hoofd der school.
·
C.J. Kuyper.
1
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NIEUVIBOUW
VERBOUW
DIVERSE REPARATIES
J J\Jif BEULING
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VOOR ALLE DRUKWERK
Visitekaartjes
Geboortekaartjes
Rouwkaarten
Verenigingsdrukwerk
Kontributiekaarten enz.
ADMINISTRATIEKANTOOR
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Puzzle no. 7 voor het hele gezin,
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Horizontaal
1. regenjas, 7. smoken, 12. snelle loop, 13. muzieknoot, 14. pers
vnw.,, 16. dot? J8. 'l'e chn . Hogeschool, 20. vis, 2..1. mak, 23, Ver. Naties, 24. ops t and , 25, schr . bewijsstuk, 26. gebouw, 27, plomp, 28.
voorzetsel, 32. lidwoord, 33, onder anderei 34, omlaag, 38. b~woord,
40. spoedig, 41. rund, 42. lidwoord, 43, ttjdperk, 45, vogel~ 46. papegaai, 48. weekdier, 49. bloedbuis, 50. plant, 51. muts, 56 heks7
58, glasachtig materiaal, 61, dwaas, 62, voorzetsel; 64. ttjdeltjk
(afk.), 65. familielid, 67. CTuzieknoot, 68. herberg, 69. niet parkeren, 71. de lezer heil, 73. voorzetsel, 74, krantenjongen, 75, tjzeren
gebruiksvoorwerp, '79 •. boom, 82, dunne balk, 83, afd. militairen (afk.)
85. steen, 86. belofte, 88 oudste, 89 baan, 91 muzieknoot~ 92. voegwoord, 93. slang, 95. treffen, 96. reukwater.
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v_~_r_ t i ç_ aal..
2. bijwoord, 3. srnjwe ckt.uf.g , 4. voorzetsel, 5. woede, 6, op voorwaarde dat, 8. leeg, 9. hoofd 1 10. Lsng t enae t 11. 'knoop i.e. das , 13.
bestemming1 15. poes, 17~ hemelgeest, 19. kip, 20. godsdienst1 22.
meisjesnaam5 23. lor9 29. lopen, 30. waterplas, 31. geur~ 33. bidt,
34. reukwater, 35. boom, 36. en dergelijke5 37. nering, 39. grof, 40.
meisjesnaam, 44. deel v.e. schip, 46. boot~ 47. vis, 52. ~oegwoord,
53 stap) 54. bloem, 57, rivier, 58. deel v.h. gezicht, 59. keizer
(afk.)9 60. ongeveer, 62. meisjesnaam, 63, familielid, 64. meisjesnaam7 66. heldere, 70. ondergrondse, 72, soort schaats, 73. schelf,
76. in orde; 77. grondsoort, 78. deel v.e. schip, 79. dier, 80. lidwoord, 81. rijksdienst, 84. spijsbereider, 87. vierv, d i-e.r 89. goedkeuring, 90. dierengeluid1 93. buitendienst (afk), 94, uitroep.
5

j

QPI.f!.d8INGEN tot uiterlijk 21 juli inzenden aan Adm. Kant, Smit, A.14lb
on-der de goede oplossingen zal weer een mooie prijs worden verloot,
BURGERLIJKE STAND
G€boren ~
Fokje Maria, d.v? n. Fiekeboer en
F.B. Landman; Antje7 d.v. J. v.d.
...•. Heide en T. de Haan; Elly, d.v.
M. de Haas en A.P. Vink; Elisabeth
Gerdina, d.v. C. Hart en A, v.d.
Oort; Agatha Gesina, d.v. S. Koops
en J. Scholten.
, Gehuwd g
Y Cornelis Dirk Silver en Ar~negré
...
Marie ~erkhout; Henricus Balk en
..••..
•..""'
Dicky Nobel~ Willem Feereboom en
c
Flis~beth Tine Slagter.
,,..
Overledent
~ ·-----~
·-·
,jtjjntje bas7 weduwe van Willem
Schuts; Elisabeth Ruiter1 weduwe van
;:::;i_mon Rui ter; Antje Reus, echtg. van
0te Duyn; Johannes Buisy wed. van
Irnme t .j e Groot; Stijntje Keetman, weduwe :van Jan Beulj_ng; Willem Groen;
Elisabeth Schurer, weduwe van Kornelis de Vries; B~rber Pals, echtg.
van Arian van Schie; Anna Winkel,
weduwe van Pieter Koster; Dirk
Braas7 echg, van Dieuwertje Groot.
Vertrokken~
i. opeets van F.il naar Zwaag;
~. v. Runt van A.263a naar Hoorn;
G, Kuiper van A.155 naar Melbourne;
F. Vil. Eichuyt van D. '78 naar Heemskerk;
J-, 3ibo van F. 6 naar Beemster;
_ i , I~. Krag ten van D .121 naar Hoog·karspel; C.J. Leegwater van A,271
naar Hoorn; A.A. Appelman van C.77
naar Zaandam; F', Kuipers van D .129
naar Duitsland; C. Beets van A.9
1

_

.

=

naar Turklje; C.K.J. Roeleveld van
A.272 naar Hoorn: J. Dolstra van
A. 78 naar Wieringerwaard; J, ;:::uiper van D.39 naar Amsterdam; E,
Blokker van A.299 naar Bergen;
H. Floris van D.48 naar Rotterdam;
G. Koster van E. :2 naar Rotterdam;
G. C. van Eck van A. 217 naar Hoor-n .
G.T. StofÎers van A.108 naar An- ·
dijk; A. v.d. Laan van A. 86 naar
Hoorn~ G, Kollis van A.131 naar
Indon~si~~ D. Nijp van D.51 naar
Amsterdam; ~-Lv.d.Riet van D,23
naar Amst2rdam; G, Groustra van
A.4 naar S;:,anbroek ~ Wed. Klink
van A.266 ~aar Hoo~n: b.~. v.d.
Linden van A.293 naa~ Velsen; C,de
Graaf van D.110 naar N.O.Polder;
J, Vriese van A. 274 naar. . Schoorl;
C.R.D. Wijtman van D.75 naar ïfvest\ifoud, R. öchaap van D.119 naar
Twisk; C.J. de Vries van D,19 naar
Beemster; A. Koopstra van D.106
naar Achtkarspelen; E. Uitentuis
van D.101 naar Alkmaar; A, Bousma
van D.116 naar Ursem; A, Hoekstra
van D.106 naar dmallingerland;
F .. Papa van E, 15 naar Sijbekarspel:;
D.J. Slagter van D,59 naar Alkmaàr1
J. v. Diepen van D. 20 naar. . Hensbroek; A. de Vries van D.19 naar
Wieringermeer; D, Nobel van D.108
naar 2,waag.
Ingekomen~
C.M. Bloem van Haarlem naar A.160;
W, ?eereboom van Obdam naar D,72ï
G.cie Weerd van rflidwoud naar A,292;
0. Oosterl oo van Idaarderadeel
naar D. 60
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KLEINVAK .ARTIKELEN
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Artikelen~ waar U dagelijks om verlegen is,
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Door samenvoeging van onze twee zaken
brengen v.rij U vanaf heden
een grootse sortering in deze artikelen.
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Naaizijde in 600 kleuren.
~nopen~
gespen, in een groot assortiment.
Kant - lint en garnering in een pracht collectie.
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OOK VOOR UW KLEINVAK .ARTIKELEN
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Wij hebben nieuwe
tr.s>:..liP._~Il_del. _kamerlégg}?_en
ontvangen.
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Prijs j

221
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Trek er op uit naar bos of zee
Maar", .. neem wa.t van de bakker r1.se.j g
Wij hebben heerlijke gevulde
.§
koeken en kano1~.
•
•
?
Ook cakes van eigen fabri, kaat vanaf
j l 1 -in plastic verpakking.
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BAKKERIJ l\lIOL
BERKHOUT

Alle elektrische art~kelen,
J Ali CONTACT
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Een stralende zomerdag vraagt
een heerlijk glas limonade!
y'J~i hebben voor U:
ranJa
p.fl. f Î,GOI
kersia met hele kersen
ananas met stukjes p.fl.
troebele kwast
:p.fl. j 1 ' 60
Inhoud alle flessen 3/4 1 t. 1

··HEG ENS V AKJJ~T IE

is onze zaak
van 14 t/m 21 juli'
g_es_1_oten.

. K. SLTKKER

.A,54
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BERKHOUT
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J. B.ARTEN
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RIDDER St. JORIS"
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Voor geschenk zijn leuke bloemoakjes verkrijgbaar bij G. Schmidt.
Heeft U een leeg bakje 7 laat
het eens vullen.
G. SCHNIIDT

Telc 338

~ B e 1 angr~. ike B esparingen
.
.

1·~·-··:-,,---~
Liet koekJ e van de maand,

1

Pitmoppen à j 0,65 p.fpnd
~
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P .KLOK
BERKHOUT
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Door Premie en Subsidie
Vrijblijvend InlichtingeD
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RED.:
RED.COMM. '.
1' ECrl i'LVERZ.:

~

· K. Leeuw Mzn,
Mevr. Hierop,
Ds.J.Bosch,
D. Lange.reis,
C.J.Kuyper~
F" Peetoom~ J.D. Smit.
.Administratiekantoor
Smit
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W~I'RILO(zIE.J!rn" ONZE~ KLEDING.
l.De poes en de dommevrouwen

1 augustus

1957
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Bij ons in de buur t wo ont een poes die zich verheugt
in de
genegenh.eid van de omwonende katers.
Derhalve
is genoemde poes
vaak een blijde poes en wo r-den na enige tijd sommige kinderen
in de
buur t verblijd
met zeer kleine
poesjes c
Opvallend
is nu echter
dat, hoe vaak dit ook gesch~ed~ de
vele malen moederpoes telkenmale
·weer haar uitzonderlijke
slankheid
terugkrijgt.
Waarom? Omd.at di t- dier zijn spieren
gebruikt 9 goed. gebruikt~
en dat is alles.
En nu komen we dan aan de beloofde
domme
vrouwen, Ale .een van onze charmante huismoeders
J:i§t hare heeft bijgedragen tot de uitbreiding
van ons inwonertal,
zou het voor haar
· zeer eenvoudig
zijn met een beetje
insparrn.ing door een goede oefening van de spieren
hasr oo.rapr-onke Lijke slankheid
terug te krijgen,
Doch neen, in plaats
van het door de natuur
gegeven spiercorset~
verkiest
d.e domme vrouw het· kunstharnas
van de een of and.ere fabriek
en zjj schijnt niet in te· zien dat zo :n corset
d.e dikte
niet
opheft doch verplaatst
en door die verpläatsing
soms nog
accentueert
en dat zij daardoor
het houterige
figuur
met de overdreven holle
zadelrug
krijgt van helaas
drie kwart van de vrouwen
van ons dorp.
Voeg daarbij de nylonkousen,
uit een synthetische
vezel die
geen water opneemt en dus opleidt
tot het middelbaar
diploma
zweetvoeten,
naast de steeds
verdere
voortschreiding
van de nylon
op elk gebied van de kleding
met dus dezelfde
bezwaren.
Kijk tenslotte
nog naar .de op de neus of in de nek gedragen
hoedjes
tegen de kou init hoofd en wij z1en de vrouwen ten voeten
uit.
De volgende keer uit e e.r-Lijkhe Ld e De knar sbonker-s en de
dom.me mannen.

V Af.T DE REDAC'::::1IE'ï1AFEL

mogen samenwerken1 een zeer goede
.
en vruchtbare tijd was geweest.'
DOfl..f1:.T~URS. De meest donaties zijn in
Ds . Doorn; d.s . Bos ch , de heren
de afgelopen maand opgehaald en
Laan, W. Fabel Tizn., Poland1 F. Mol
elechts een paar kwitanties kwamen
en .J, Beüli.p.g~ zij allen getuigden
r-e t our-.
·
va.n d.e uit stekende kwaliteiten van
Tevens. zal getracht wonden ._ai t jaar
de Heer Eecen, .d i e zich -op een breed
nog een aantal nieuvve donateurs te
:terrein zo verdienstelijk heeft gewinnen.· Dit is noodzakelijk voor het
maakt. Het nieuwe · Ni tte Kruisgebouw
voortbestaan van· onz e kr ant, daar de- is wel een der sprekendste bewijzen
koeten weer zijn gest~.gen. B.,,:v ~ de .
van het doorzettingsvermogen van de
kostèn van hu i.s+aan-Jru.i s versprei-Heer Ee c eri .
di'ng z_ijn m.i.v. apri1 meer dan+ver=
Voor de vele oud-leerlingen sprak
dubb e l.d f !
Jac. Kuyper bijzonder hartelijke
I
KOPIE EN ADVERTE~TTIES voor het vol-,
:V?orden. ~at_ ~.en en and.er vergezeld
"'-·--------.-·---·~.
···-·---.
·
·
25
·
.
·
·
ging van t .a.Lr ijke
cadeaux · en bloemen
gende nummer moeten ui, t.er-Lijk
. _ . kt
n:
·· inge
·
1 ever d bn
·
soree
1., vanze 1 I,
augus t us ZlJn
lJ -~Aa.m·
1 inis>
.
~- _,. .
.
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_
.
t',
t
~
·t
A
B
rkhout
Ook
w~
a~ukken meeste~ ~ece~ de
t ra leKan oor ~mi , · 141b 7 e
hand en wensen hem en z~n gezin
Reel.
zijn nieuwe standplaats Alkmaar het
~====-~-·-·~=·-·------..i
allerbeste toe
Bt. JORIS VERSLAAT HET DORPSGEBE1JREN.
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SN DAAR was dan de afscheidsavond

van meester Eecen wel de belangrijkst
5ebeurtenis in de afgeloyen maand.
Het zeer grote aantal bezoekers en
de talrijke waarderende woorden bewezen wel, dat het echtpaar Eecen in
de harten van de Berkhouters een
grote plaats innam.
Eenieder is wel overtuigd dat goed
onderwijs in de jonge jaren de basis
betekent voor het latere leven, maar
belangrijk is daarnaast toch wel de
manier waarop dit geschiedt. En dat
meester Eecen de goede manier te
pakken heeft: kwam op deze avond
duidelijk naar voren.
Burgemeester Beemsterboer sprak
van een bijzonder gelukkige keuze en_
roemde de kwaliteiten van de schei_dende ~oofdonderwijzer. maar ook het
verenigingsleven plukte de vruchten
van de activiteit van d~ Heer ~ecen.
De Berkhouter school heeft een
uitstekende naam, het vervolgonderwijs kan daarvan meepraten. Inspecteur Gelijns onderstreepte dit nog
eens.
De voorzitter van de Oudercommissie, alle collega's, waaronder de
opvolger van de Heer Eecen, spraken
zeer hartelijke woorden, zij allen
betuigden hun spijt over het ve~trek
en zij getuigden dat de tijd, gedurende welke zij met de Heer Eecen hadden

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

0lY.g~J..a;1
De v al.arrt i.e s zijn weer begonnen:
ook voor "OLymp l a" en wel van 24
jtlli t/m 21 augustus, Wij hopen
jullie dus allemaal vol goede moed
en levenslust op 28 a~~stus terug
te zien, ook nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom, Er zijn
versch~llende nieuwe toestellen ge-,
komen en het is prettig gymen onder~,
leiding van de Heer Wol ters.
Ook op het 'I'ur-nf eest in Hoorn is
onze vereniging weer goed voor de
dag gekomen. De Dames behaalden ~~t
de baloe.fening een eervolle 2e P~
( verschil net de eerste pr-riswi.nnaar •
was slechts i punt).
En dan de I:Ieren! Met 8 man sterk
0isten ze met kastspringen de 3e
prijs te veroveren.
Na de vakantie zullen we eens,
naast het vrije turnen, aan de uitvoering gaan denken om dan in december een goed en verzorgd programma af te draaien.
Voor de volleybalclub zoeken we
nog nieuwe leden, vooral dames 5
daar er in dit team nog speiers te
kort zijn. De kontributie is iets
verhoogd omdat we de komende winter
in de competitie in Hoorn gaan meespelen en er nu d.us bondskontributie betaald moet woz-den , het bedra2<gt nuf 0150 per maand en ieder
van 15 jaar en ouder kan meespelen,
•1

STERQVITA KOFFIEMELK heeft U beslist-·:·· .
. nodig als .U · een goed kopje koffie ,._,,
w i Lt schenken.
Deze koffiemelk is
BEREID MET VERSE ROOM~~
Dat kunt U trouwens wel zien aan de
roomblanke kleur, kenmerkend voor de
kwaliteit van goede koffiemelk.
Moet U eens opletten hoe opvallend
geuriger, pittiger en romiger Uw
koffie wordt door STEROVITA KOFFIEMELK.

3
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Reeds
een
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voldoende
(voordelig
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STEROVI'l'A KOFFIEMELK is te krijgen in handige flessen
van 230 gràm (40 cènt), 420 gram ( 61 'cerrt ) en 530 graµi
(75 cent).
·
''·
3Il

Vergeet niet met e en eeri fles STEROVJ:'l'A ióFFÎEMELK_::Ln'
huis te halen. Dan verrast U vandaaghog'Uwgezinmèt
een extra lekker kopje koffie.

Vacantietijd
- fototijd! Wi~ wil niet de prettige momenten ian
zijn vacantie voor late~ vastleggen om er dan nog eens hee~li]k
over te mijmeren of kennissen en fR,milie ervan te laten meegenieten~ Een leuke strandfoto, èèrt'rust'i'ge natuuropname,
een
lachwekkende situatie ... ·..
.
·
. ·
· .·
Een duur toestel behoeft U h eus niet. 'te. hebben. Ja, het is . ·.· .. .:
zelfs aan te be ve Len- om. het e er-st "e'êhs een tijdje met een een;;_·..
voudige box te doen. Ook met d:e box kunt U hee I mooie foto's
maken. Als U maar_ begint met de_ gr cndr-ege Ls van het fotograferen

voor de amateur in acht te nem~n. · ~- ·
·
Deze zijn:
o Zet de sluiter op "M" als U een momentopname;en op "T" als U een
tijdopname wilt gaan maken. Meestal .1zûlt U, momentopnamen maken.
(overdag a.ls er dus veel licht Ls )", ''I'îjdopnamen maakt U bijv ...•.•
van interiêürs (dus daar waar het wat donkerder is) of bij avond.
U heeft dan echter een statief nodig,
~ Kijk naar het weer en regel daarnaar Uw diafragma, I~ er veel
zon of bent U aan 't strand, dan een klein diafragma. Is het
een betrokken lucht, dan een groot d Laf'r-agmá .
·
• Kies met.dorg uit wat U op de foto wilt hebben. Maakt U een
opname van een Land s chap., zorg er - dan b l jv.,; voor dat .U een deel
van een dichtbijstaande boom of de hoêk van een huis er ook op
krijgt~:Dan heeft U op de foto een leuk verschil tussen hetgeeri
ver weg is en dat wat dichtbij staat. Dat .komt Uw dieptebeeld
t.en-rg'oede ,
e Druk rustigi ar . Zorg, dat U ;uw to§st.el. niet. beweegt~ Zorg de s>
noods voó:r een steuntje. Ga 'bijv. 't egen •een muur s taar; of e en
boom. Of laat het toestei op de knie rusten. Nog beter is het
( zelf'.s bij een momentopname) een ~,;tati;ef je te gebruiken. Alleen
dan krijgt U gegarandeerd scherpe fotd's.~En die wilt U toch
maken:
.
o Houdt de zon in Uw rug Óf, nog liever; schuin opzij. Als U wat verder gevorderd bent, kunt if wel een t~genlichtopname maken, waarbij de zon schuin vóór U staat, maar daar moet U niet direct mee
beginnen.
Als U deze wenken in acht neemt zult U zeker aardige foto's maken.
Alleen door het maken van t'o t oI.s. kuntiiü da t g ene Ler-e n zien wat
werkelijk waard is gefotografeerd· te wopijen. Wij ·wensen U veel
succes.
. ,. , .. , ...
Mocht U vragen hebben op fotografiegebied,·· stuurt U ze dan in.
Wij zullen ze gaarne trachten te beantwoorden.
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VERENIGINGEN El'~ nm·:rELLING:B:;N
"Fl.or-a l i.a"

De heren juryleden van. de herenhuisvltjt van de floraliatentoonstelling 1956 hebben er prtjs op gesteld ons het- volgende mede te delen1 opdat U hiermede voor de a.s.
tentoonstelling Uw voordeel kunt
doen:
De algemene indruk der jury was
dat er ook voor 1956 weer met zorg
en ambitie is gewerkt aan de ingezonden werkstukken, Het aantal inzendingen vms ook aarrcer-ke Lijk groter dan het jaar daarvoor.
Allereerst trof de jury de nieuwe
rubriek Soy~rs.
Een juiste keuze
in souvenirs te doen, blijkt alttjd
e r moeilijk. De winkels st aan vol
Mt feite lijk waardeloze dingen,
wa ar-vcor nog veel te veel geld.
wo rd t betaald. Veel meer te waarder-eri vms het 9 indien typische gebruiksvoorwerpen uit de bezochte
streek werden meegebracht (de Laplandse inzending) 9 doch var-u i t de
kroon spannen de zelfgemaakte souvenirs (vooral de schelpen van Terschelling en de verwerkte bloemen
van Tirol en de Veluwe). Deze vormen een groot contrast met de fabrieksmatige souvenirç (lepeltjes,
.'"' vaasjes7 schaaltjes e.d. met wapen)
die de zwakste ztjde der inzending
uitmaakten.
Ook btj de tekeningen werd het eif~en maaksel hoger aangeslagen dan
"-......,,!tekeningenvolgens voorbeeld, al
ztjn ze nog zo goed nagetekend, van, daar dat b , v. Wîm Koster een le
:( prijs had en Gerard ,Sas een 2e.
~De meccano-inzendinr, verwierf
~ slechts troostprtjzen, -De jury is
~·van oordeel dat meccano speelgoed
~ is en nist_onder de huisvltjt kan
~ gerangschikt worden, evenmin als
bouwdozen e. d .
Ook de rubriek figuurzagen is de
;.:jury tegengevallen. Elk jaar zijn
er dezelfde uitgezaagde voorbeel
dlecht8 de Van Gend en Loos-wagen
kwam naar voren. De jury raadt de
r jeugdige inzenders aan te proberen
zelf eens iets te tekenen en dat
dan uit te zagen, al is het maar
heel eenvoudig.
De ingezonden stoven hadden alle
de bewondering der jury.
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Tenslotte de schemerlampen. Het is
zeer moeilijk een goede schemerlamp
te maken. Het eenvoudigste is vaak
het beste.
Coöp. Boerenleenbank
.'!'\

"Ber-khcu
t IIn
·-·
-~-----.
----

·- ..

~e vorige maanden vestigden wij Uw
aandacht er op dat U deviezen bij ons
kunt bekomen voor Uw vak'antiereizen.
Ook overgehouden vreemd geld kunt U
btj ons inleveren, Ook indièn U het
vreemde geld via Uw reisbureau hebt
ontvangen, kunt U dit hier inwisselen.
Met ingang van het 3e kwart. is de
premie voor het bedrijfspensioenfonds
v.d. Landbouw verhoogd van f 3,-tot f 3s50 en voor _jeugdige personen
van j 1950 tot f 1,75 i.v.m. de verhoogde uitkering aan weduwen en wez en.
Over de periode tot 1 juli dienen nog
zegels van de oude waarde te worden
geplakt. Vanaf' 1 augustus zijn wij in
het bezit van nieuwe zegels Oude'
zegels kunnen worden ingenomen en behoeft U dus nu niet op te zenden, zoals dat voorheen wel het geval was.
De voorlopige belastingaanslagen
1957 zijn dit jaar vroeger vor-z.onden
dan 2ndere jaren i.v.m. de krappe
kaspositie van het Rtjk. De laatste
vervaldag moet echter 31 dec. ztjn an
daardoor was er niet aan te ontkomen
dat er 6 vervaldagen kwamen. Wij voldoen op de 3e vervaldag de helft en
op de laatste vervaldag de andere
helft.
Voorschot-_en krfa(lietverlening.
De huidige moeiltjkheden op de gelden kapitaalmarkt doen ook hun invloed
gelden op het werk der Boerenleenbanken. De mogelijkheden van uitzettingen zijn drastisch b epe r-k t , maar
dit betekent niet, dat er niets meer
kan worden gedaan: Bijna in alle voorkomende gevallen hebben/ wij nog een
oplossing kunnen vinden als aan de
normale voorwaarden werd voldaan.
In voorkomende gevallen bltjven wtj
dus gaarne onze medewerking verlenen
om in onderling overleg de beste
oplossing te zoeken.
/!Jegens herhalingsoefeningen die:r:2.stplicht van de technische verzorger~
is enige kopie bltven liggen voor
het volgende krantje.
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L.A.NDBOî.TvvGEREEDSCHAPPEN ~~-==i---Bij
Nieuwbouw en Ver bouw
Belangrijke
Besparingen
LANDBOffiVWERKTUIGEN
I
Door
Premie
en Subsidie
D. LANGEREIS
Vrijblijvend
Inlichtingen
BobelQtjk
I
P.KLOK
T~!ef.
l
Tel.
BERKHOUT
c73
1
263
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~;;-;lekt:isc.he
-yan Uw boede~j~, indi~n

installatie

U tegen

brandgevaar

verze-1-

Voorts alle elektrische
artikelen1
radio
en televisie.
Ook zijn -wij ruim gesorteerd
in
slaapkamerkapj
es met trekpendel.
Ao- b
_ d
c.n eve 1 ei1 -,
JAN CO:ï:TTKC·Jl.
;;'PEDICUUR·1
A. Wolters,

Bobeldijk

wegens vakantie
3 - 24. augustus
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Aangifte
van nieuwe leerlingen
voorj
de kleuterschool
~an pla~ts
hebbe~ I
t.o t 15 augustus
b1J de leidster
me j ,
11
T. Groot 5 A. 244 ~ Berkhout.
I-!Iinimum leeftijd
4 jaar.
Kinderen 9
l
~ie r~eds op 1de wacbt~ijst __ werd~n
niet weer t e
6eplac.-ttst ~ benoeven
~?rden opgegeven.
. _
,
~lJ een te. grote aangifte.
wor?en de
Jongste
kinderen
voorlopig
niet
.
·
~
1
I i:;oege aten·
·"''=sëïÎÖËÎn:1ÄimRÏmJ" "-Li.BËR°vÊLIN~..
B::, ·,r1 ,1 •
A 1'5
is wegens vakantie
erLwlO~_i:; 9
• 0
gesloten
van 4 tot 18 augustus.
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zijn nu met vakarrc i e ~ maar .
WlJ komen terug op maandag, 12
augustus,
weer met onze heerl~k~
cake' s en gevulde koeken en n i e c
te vergeten
onze bekende Berkhou-ter Berkeblaadj
es.
Tel.
BAKKERIJ MOL
BERKHOUT
271
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Ver kade biscuits)
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Ook hebbe.n w1J t o as t en pep-sels
van Verkade
· Tel. 216
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Tabak oigaren
Sigaretten
Koffie en thee
Alle
drukwerken
,:itencilwerk
à la minute
Beleefd
aanbevelend
P, 8CHUITET'i.AKER

r·~- ... ·~"'
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Tel,
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/et een leuk bloembakje,
primula,
begonia,
gesneria1 gloxinia,
varent jes of co leus wordt Uw huis
nog g~zellige~.,.
r-s
•
.
VerknJgbaar
b1J u uchmidt,
A. 24"0

van
afwezig.
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W3GEK8 VAf'.Al'i'rIE I8 DE
!CA~PEibZAAK GESLOTEN._
IJAI~ 12 t/m 17 AUGUSTUB.

dit nog niet!
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DORDSKRANT BERKHOUT
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RED.COMM.'

1'ECrlf'.LVERZ..

K. Leeuw Mzn.
îv:evr. Nierop, Ds.J.Bosch5
D. Langereis~ C.J.Kuyper9
F :, ~e~toomjl. J .D., Smit·~·
Acun1n1strat1ekan;::;oor Smit
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De domme mensen en de verlichte en verduisterde tijd,
In deze verlichte tijd. doen we aan sport, vVe voetballen,
kor-f'ba Ll en , hock eyen , volleyballen en wat niet al. Bij het beoefenen van onze sport dragen we sportkleren, doorgaans in· de clubkleuren, Maar onder deze sportkleren dragen we ondergoed, ons
gewone ondergoed. ~n we sloven ons uit voor de vereniging, we
doen ons best om te winnen en we zetten, zo nodig, nog even alles
op alles, Bëj dit al lef, transpireren we uiteraard overvloedig en
als de match is afgelopen kleden vve ons bezweet en wel weer aan.
Over ons ondergoed heen, over dat zweetvochtige ondergoed. U
zult illoeten toegeven dat fris anders is.
Van de verlichte naar d.e verduisterde tijd, Het wordt donker,
we gaan naar bed. En dat doen we nog alttjd in hetzelfde ondergo ec, al dan niet· me t speciaal nachtgoed er over heen Dit nu betekent t aangenomen dat we ~ns éénmaal per week verschonen, dat
dit ondergoed.~, waar we btj ons dageltjks werk in transpirereni waarin vve goed .bezweet raken tijdens sport of het een of andere bijzondere karweitje, dat dit ondergoed dus een volle week niet van
ons lichaam afkomt. Vindt u het nachtgoed alleen te koud~ ' s winters bijvoorbeeld, gebruik dan specia2l nachtondergoed_ Lastig?
Och jai er ~s wat meer moeite voor nodig) maar het is wel zo
hygienisch.
En nu moet u niet d enx en dat ik na deze drie artikelen verwacht dat ik op maandagmorgsn bii de diverse vuilnisbakken stapels
petten~ rubb2.r laarzen1 coraetten en nylonkousen zal zien liggen
en evenmin dat nu plotseling iedereen zijn ondergoed ~ s nachts
lekker fris laat door1uchten: ach nee, v:re zijn conservatief I maar
ik vind dat e:r veel gewonnen .i s , wanneer: we toch doen wat ik in
drie artikeltjes l1!€b veroordeeld maar we daarbij in ons ach terhoofd de gedachte· h ebben e nu hoor ik dus bij de domme mensen
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DE
REDACTIET.b.F'EL
--

kunnen houd en. v'Je kunnen alleen de
vraag stellen, of de uitkomsten
DE FUZ:2iLERU:SRIEK loopt goed en ree
van het bollenvak op haar retour
verschillende keren mochten we vele
zijn. Voor veI en is dit niet te hooplossingen ontvangen.
pen;
Thans,heeft één onzer lezers een
VAF-DE BOLLEN.naar de bloemen is
puzzle ingezonden, waarop wij_wee~.
verschillende ui twer-k l.ngèn hopen -te-.,. maar een kleine stap. De "El.o or- ·
hield haar 35e tentoonstelling en
ontvangen,
'
St, Joris wil ook deze nuttige verEen aantrekkelijk prijs je wordt wee IJ
eniging van harte complementeren
beschikbaar gesteld voor de prijsmet
dit jubileum.
winnaar.
Een tentoonstelling, die gezien
VRAAG EN AA.FBOD Bijna al tijd raak.
mocht worden en zich dan ook steeds
f 0925 per regel.
in een prima bezoek mocht verheugen.
Ook hier is het bestuur aktief
ADVERTEN'TIE-CONCI1RACTEl'T zijn voordeen
zoekt
naar nieuwe wegen om de
liger per ~m.
-gang
er
in
te houden; de afdeling
_Losse advertenties
f 0708 p.mm.
bloemschikkunst
is hier een spre~
Advertentie-contracten
f 0907 p,mm.
kend
voorbeeld
van.
-Ld ,
150 mm. of meer f 0,06 p mm ,
id,
2500 mm. per jaarf 0~05 p.mm. DE ABl'iïOfötALL grote regenval dreigt
ook in onze omgeving bepaalde vort(O?IE EN ADVERTENTIES voor het volmen
aan te nemen welke aan tuinder
gende- nummer moeten ui ter lijk
en
boer
veel schade zullen berok27 oktober zijn ingeleverd bij Admikenen.
In
vergeltjking met vele annistratiekantoor Smit~ Berkhout.
dere polders verkeert de ~esterkogge
nog in een zeer gunstige poRed.
sitie; niet dat hier minder regen
valt dan elders, maar wel dat de
?t.JORIS VERSLAAT HET DOR?SGEBEUREN.
grote overvloed van water regelmatig kan worden gespuid. VerschilD3 RUNDVEEFOKvereniging
heeft haar
lende
polders? welke hun water moe-60-jarig bestaan_gevierd met een
ten
lozen
in de ringvaarten en
grote tentoonstelling en daaraan
0chermerboezem
werden gehandicapt
verbonden een keuring, waarvoor vedoor
het
als
gevolg
van sterke
le mooie prijzen beschikbaar waren_
noordwesten
wind
zeer
hoge NoordDeze show werd te Hoorn gehouden,
zeewatery
waardoor
dan
niet kan
het voetbalveld te Berkhout leende
worden
gespuid
en
de
gemalen
moezich in verband met de zware regenten
worden
stopgezet.
val niet voor deze dag.
Dit is bij de Westerkogge niet het
St Joris kan zich er op beroemen
geval
1
zelfs btj een tamelijk hoge
te verklaren7 dat de Berkhouter
stand
van
het IJsselmeerpeil kan
fokkers tot prachtige prestaties in
het
gemaal
aan de Westerdijk regelstaat zijn en vanaf deze plaats
matig
blijven
draaien.
biedt ook ;t Berkeblaadje zijn geNaar
de
voorzitter
van de Westerlukwensen aan met dit 60-jarig jubikogge
oms
mededeelde,
heeft dit geleum.
maal een capiciteit van 320 m3 per
E"- VERD:lR zag St
Joris de bollenminuut en is er bijna 9 dagen con-kwekers bijeen, het doordraaien en
tinu gedraaid. Als we nu even eeL
later het vernietigen van verschilrekensommetje maken~ krijgen we het
lende partijen was aanleiding om
volge~de getal te zien~ per minuut
de miniuum-prtsregeling en het are320 m3" dat is per uur 19.200 m.?~
aal ter sprake te brengen.
d2t is pe~ etmaal 24 x 19.200 ~
8t. Joris is niet ter zake kundig
460.800 m5 en dit weer vermenigvulen waagt zich dan ook niet aan een
digd met 9 geeft een hoeveelheid
oordeel. Katuurlijk wordt in de ho2an van 4.147.200 m3. In liters
gere regionen naarstig gezocht naar
uitgedrukt is dit een hoeveelheid
die middelen, die het vak gezond
van 4,147.200.000 liter. Als U dan
i
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verder nog weet dat het bemalingsge1LLENDER.
bied ongeveer 3200 Ha. is, dan heeft
u zo ongeveer een idee hoe groot de
1;10 Inst.v. Arb,Ontw.
De Ridder
regenval in de afgelopen periode is
geweest en als u zich dan eens voor- 14/10 Pl~ttelandsvrouwen vriendschap
stelt dat deze geweldige hoeveelheid 15/10 Rode ~ruis film
De Ridder
eens niet had kunnen worden geloosd,
s middags-kinderen
dan zou dit zeker voor de laag gele's avonds-volwassenen
gen gedeelten in deze polder een
De Ridder
ramp hebben betekend.
22/10 Nut
HIERBIJ nee~t de huidige St. Joris
27/10 De Gong uitvoering
De Ridder
voor goed afscheid van zijn lezers om 29/10
de lans aan zijn opvolger over te geven! Moge het Berkeblaadje in de
BURGERLI,JKE STAND
veidere toekomst een schakel blijven
tussen de lezers en het dorpsgebeulngekomen~ A. Keuning van Hensbroek
ren.
naar A.214, N.C. Hollander van Ztjpe
--------------------------------==== naar D.42, ~.C. van Iersel id. C.
1
~-ver.
De Gong·;
.
Godijn van Hoorn rraar- F, 16, J. J. van
De Gong heeft haar 2e lustrum beEsch vai1 Hoorn naar D.121~ T. Bakker
reikt, 10 jaar heef~ De Gong haar
van Hoorn naar A. 265 > hï. G. Santema
beste beentje voorgezet en een 30tal van Bolsward naar D,59b~ C, Otte
toneelstukken voor het voetlicht ge- van Midwoud naar A.172,
bracht. Ernst, humor, thrillers ~n
Vertrokken~ J, Mast van F'.16 naar
allerlei kleur en schakeringen heeft !.JWaag5 J. bulder van D.42 naar Wogzij ons gebracht.
num, R. Balk van A.153 naar AmsterEn thans als kroon op haar 10-jad.arn , J. l'Jiienis van D, 70 naar Hoorn,
rige arbeid brengt zij u op 27 en
J, Beek van D, 74 naar Rotterdam, H.
29 oktober het geheel in kostuum en
v.d. Ploeg van A.176 naar Wieringerstijl met 24 medewer-ker-s , spannende?
me er , IL Edel van D.85 naar Avenhorn,
amoureuze en flitsende toneelstuk
Geboren~ Agatha Gesina, d.v. S.
De Rode PimDernel
Koops en J. 3chol t e n , Ja..ntine I d. v
naar de bekende roman van Baronesse
J. Maars Nierop en Tr. Coevert,
Orczy.
Klaas Pieter, z . v. J Hart en P,
Z~ voert ons terug naar de tijd der Schouten, Adriana Gijsbertha den
:Franse revolutie. Vele Franse aris- Ouden, d.v. J.A. den Ouden en A.Ham,
~,'s verliezen het hoofd onder de
Johanna Maria, d.v~ M.Th. Milatz en
~llotine.
Maar de rode pimpernel
G.J. Zonneveld,
weet met grandioze vondsten aLe
Geriuwd r vvijnandus Adrianus Schouten
Tribunal Révc Lu t Lonned.r e " te veren-lnnie Groot (~,venhorn) 9 Hendrikus
schalken en vele adelijke families
Jilhelmus van der Gulik (Avenhcr-n )
naar Engela..nd te doen ontsnappen.
en Anna 'I'hez-e s i a Schouten~ Arie
Tot grote ergenis van Cauvelin9 com- Hoogland (Avenhorn) en Catharina de
missaris der Franse Republiek.
Jong 9 IJs Nicolaas Graftdijk en 'rineWie is de rode Pimpernel?
ke Bakker (Hoorn), Pieter Ttjmes
Het is hoog spel, drijf het niet op
(,1ifestzaan en Marie Schmidt 5 Eusebide spits. Denk om Cauvelin9 commis- us Antonius Vonk (Amsterdam) en Auksaris der Franse Republiek9 het gaat jen Mast.
om zijn kop of de jouwe.
1
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Het koekje voor deze tijd,

I

speculaas
eigen fabrikaat, dus al tijd vers!;!
BAKKERIJ D, v. HILTEN 're. 319

··-···-·---·. -·····-··---····--·-. ·-----·--·--·------·----·

-------------·--·

··-

Heden ontvangen:;
Halve blikjes slabonen,
snijbonen1 spinazie9 andijvie en wortelen.
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Al ligt Sinterklaas nog ver9
Maar in de maand is weer een R.
Dit herfstgetij
Hoort een speculaasje bij.
I U proeft ze op z1n best
L;an Bakker· Mol, Berkhout--W~s_t_. __

De plaatselijke vertege~woordige~
voor aangifte ~,J en :v, houdt zijn
spreekuur op zaterdagmiddag tus··
sen 1.30 en 2.30 uur.
1
V. Blokker
I
___ Berkhout~_ A. 299
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Horizontaal
1. suiker (Ivlal.), 5. Btad uit de
oudheid, 9. regi~terlijst9 10. cijfer,
ll. biersoort (Eng.)1 12. plaats
in Duitsland1 14, opbrengst~ 16.
afk. Bijbelboek9 17. allen, 19. aldaar~ 20, rijtuig (Eng,), 21 Europeaan, g2. oppergod, 24. plaats in
Eelgiey 26. deel van een schip~
28. handelsterm, 30 gaan (~ng.)j ·
31. plaats in Overijssel,· 33, niet
boven1 35, vordering, 36. ontkenning, 37, bez. voornaamwoord, 38,
plaats in Drente (oBgekeerd), 39,
Roosvormig sierraad.
Verticasl
1. scheiding_ 2. windrichting,

:_L_ _

1

3. schoenmakerswerktuig, 4. voor de
duur van één jaary 5. water in Zeeland, 6 etmaal1 7. plaats in Overijssel, 8. lengtemaat, 13. begeleiding, 15 ontsteld, 18 middenband
radio (afk.)~· 22. opstand, 23.
kleur verkeerslicht, 24. oudste,
25. deel van het lichaam, 27. vrien0
(F'r.) ~ 29. meisjesnaam> 30. daar-- .
ginds, 32. handsch~iften m.v. (Lat,)
34. twaalf (afk.).
Oplossingen van deze puzzle inzenden tot uiterltik 15 oktober a.s.
aan Ad::n:inistratiekan.toor Smit.
Slagterslaan, Berkhout.
·

Coop Boerenleenbank
-:-.Berkhout II''
·-·~-- ~ ·- ---·· . . ·- ·- ~ ·-. ----~----Liittinp:,suren:;
i.Alle-VJerkdagen van 2-5 uur
!Vrijdag bovendien 's ochtends van
! 9-12 uur en ·. s av.o.nd s 7-S uur
i · s L'.iaterdags van 10-12, 30 uur
]in Hotel FiJ'l, Veemarkt, Hoorn.
V ~rg_o_g_in_g_ r§n:_tet art_~_y_en"
:.oet ingang van 1 o:,:,:tober zijn de
r-errt e t ar-Le ven , we l.ke de bank in rekening brengt in doorsnee met!%
verhoogd. Co~ voor de creditsaldi
in rekening--courant werd de rente
t.:!; verhoogd. en gebracht op 1 f/o,
Nieuwe jaardep6t's in de spaarhank geven vanaf de zelfde datum
· ,.;l·,a, hetgeen ook een verhoging van
-±10 betekent.
Onze voorschot- en kredietnemers
hebben wij r eeds eerder ingelicht
omtrent de oorzaak van deze verhoging, terwijl de lezer deze wel kan
aanvoelen uit hetgeen de Nederlandse Bank in de afgelopen maanden
heeft gedaan om de uitzettingen te
beperken. Tweemaal een discontoverhoging en als sluitstuk een krediet
be9erking. Het kan niet enders of
dit heeft ook invloed op ons werk.
Einde vakantieseizoen.
De voorraad buitenlands geld
wordt na het verschijnen van de
dorpskrant opgeheven. Oo}::: d aar-na
kunt U alle vreemde geldsoorten bij
~sin ontvangst nemen5 maar dit
ient vooruit te worden aangevraagd
Aan alle aanvragen kan dus ook
straks worden voldaan5 in spoedgevallen reeds met een tijdsverloop
van 1 dag.
;.,

!.

J. -·········

Nieuvve waJ3:I'êle..12.remieze.M_ls.
Het 3e kwa~taal is weer afgesloten en er dienen weer pensioenzegels geplakt te worden. Voor perioden na l juli is de waarde der zegels echter verhoogd totz
kwartaalzegels
j 45150
weekzegels
- 3~50
dagzegels
- 0170
weekzegels (tot 21 jaar)- 1175
dagzegels
(tot 21 jaar)- 0135
Oude
ze
0els
kunt D bi1· de
bank in--- . ·-- -- _:::.E:,. ---- ·- ·- ----- - ·-·- -· ---- • . ---·1 e veren,
Deze ve~hoging is bedoeld voor de

uitbreiding van weduwen- en invaliditeits~ensioenen en aan onze uitkeringen ~an deze categoriein kunnen
wij wel degelijk de invloed bemerken.
Jeze uitkeringen zijn echter tijdelijk in afwachting op een definitieve
regeling in ee.n afzonderlijke wet.
~aar of dan deze verhoging weer
ongeda2n wordt gemaakt, is de vraag,
Gunsti~ ontwikk_elin_g_ sI?_aarbaJJ.k.
Hoewel in he~ algemeen de spaarontwikkeling achterblijft bij vorig
jaar, hebben wij de Laa t s t e maanden
een stijging van de spaargelden gezien, welke positief gunstiger is
dan bijvoorbeeld vorig jaar. Verschillende factoren werken hier op elkaar in1 maar verheugend is de nog
regelmatige toename van het aantal
spaarders en een steeds meer gebruik
maken van de 3oerenleenbank; ook als
spaarbank.
Schoolsparen.
Ook gaat ons eigen jeugdsparen
normaal door, De schoolspaarbank
startte na de vakru1ties weer en in
september is er aan de regelmatige
spaarders een verrassing uitgereikt,
Een Hink-stap-sprong spel langs de
plaatsen van Nederland.- Een leuk
idee, met gelijk een ondersteuning
van de aardrijkskundeles. Een opwekking om deel te nemen aan de schoolspaarba.nk is bijkans niet nodig,
want bijna alle kinderen behoren
reeds tot de t.r ouwe .spaarders via
de school,
"Tns c . van.Arb. ûntw.'1
Daar de voorzitter van het Gewest
de Heer P. ópronkers vorig jaar een
interessante lezing heeft gehoudeI'over een vakantie in de Vogezen5
heeft het bestuur gemeend er goed.
aan te doen hem -uederotr_ te vragen.
Hij zal nu een lezing houd.en over
Parijs met vertoning van lichtbeelden op 1 okt. a.s. 's avonds 8 uur
in de Ridder St. Joris.
Entree leden f 0960, niet-leden
j l~--~ koffie en koek inbegrepen,
Heeft U zich al opgegeven voor
de mooie cureus .i6preken in het
openb aar"? Nij starten 10 okt. a, s .
in de O,L,;::s,
:De duur is 3 maanden, de onkoeten
ongeveer j 1950 per avond.
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Btj het vertrek naar onze ttjdeltjke
woning aan de Zeeweg no. 16 te
Bergen aan Zee groeten we buren,
vrienden en kennissen en danken
hen voor alle vriendschap, die we
mochten ontvangen.
Tevens willen we langs deze weg
bed.anken als lid van de plaatseltjke verenigingen.
'
D.J. Eecen
A. Eecen-Blauw.
G. KOMMER
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Voor Uw administratie
Voor Uw stencilwerk
Voor Uw drukwerk

Administratiekantoor
Smit
Berkhout

---

=

NIEU-NBOUW
VERBOUW
DIVERSE REPARATIES
,JAN

---

BEULING

REGEl~TI JD-LAP.RZENTI JD

::.

Wij hebben we er- alle maten voorr~1
§
dig van babylaarzen no. 6 f 499.V'
:
tot manslaarzen no. 13 f 13,45.
Ook reparaties aan laarzen worden
keurig uitgevoerd.
De bestedingsbeperking
begint btj 1 :
Uw schoenen1 laat ons ze eerst
j":"':
eens nazien voor U nieuwe koopt.
:::
Steeds voor klompsokken en gyml ~;:i
schoenen Uw adres. Ook inle3zolen 1 §
polsriemen, schoencrène1 kleur1 :
pasta? veters~ actetassloten,
11
~.;
schaatsriemen.
E
Beleefd. aanbevelend,
-•...
G, T, BERVELING.
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Bij Nieuwbouw en Verbouw
Belangrtjke Besparingen
Door Premie en Subsidie
Vrijblijvend Inlichtingen
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Tel.

P.KLOK

263

BERKHOUT

:...
::

LANDBOUvif GBREEDbCHAPPEN
LANDBOUVil ,vERKTUI GEN
D. LAJ'TGEREIS
Bobeldijk
Telef.

.•..

253
naar

,-

Voert alle schilderwerken uit.
Klassieke en moderne wer kwijz e .
Beh&ngen
Decoratie.

Berkhout, A.88a - Tel. K.2295-239
Tabak Sigaren 3igaretten
Koffie en thee
Schrijfbenodigdheden·
Alle drukwerken
Stencilwerk à la minute
Ook vanaf heden cacao, koffie
en thee van Insulinde.
Beleefd aanbevelend
P. SCE-WITEI\JLAKER

--=------..•.
---

-..•.--

-::;

.•..

:;

-._.-....
.

.

Ontbreekt

-.•....
.•.,...
::

ê
e..

DORDSKRANT BERKHOUT

--....
••

RED,:

~

RED.COMM.:
~

·r ECrlf\LVEQZ

~

..

~evr. Nierop, Ds.J.Bosch,
.D. Lange:r:eisj C.J.Kuyper,
F. Peetoom, J.D. Smit.
Administratiekantoor Smit
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22 november 1957
Sinterklaas deed wederom ztjn intrede.
Met een kloppend hart heeft vooral onze jeugd de intrede van
Sinterklaas weer tegemoet gezien. Dat hierbtj het verlangen wel
uitging naar de traditionele cadeautjes1 staat wel vast. Immers
reeds enkele weken pr ijken de winkels en grote warenhuizen met een
bonte keur van allerlei fraais en heeft de jeugd hieruit reeds bij
voorbaat een bepaald verlangen gedaan, En het is mede daardoor
dat onze jongens en meisjes in grote getale ztjn opgetrokken om
Sinterklaas bij z"cjn jaarlijkse intocht te kunnen begroeten .
In vrijwel alle plaatsen van enige betekenis is dit schouwspel een jaarlijks terugkerende gebeurtenis; de goedheilig man
komt dan 9er schip? per auto of per trein en in bepaalde gevallen
maakt hij zelfs van een vliegtuig gebruik en houdt dan gedurende
enkele weken vóór 5 december zijn dë.gelijkse receptie in het een of
andere warenhuis om daar zijn goedkeuringen en als het moet, zijn
waarschuwingen u.it te delen.
Tijdens deze receptie heeft de ,.:;int dit jaar 19 Bravo-kinderen ontvangen5 t.w. 18 jongens en meisjes uit eigen land en 1
meisje uit Engeland. Al deze jongens en meisjes hebben zich in
net afgelopen jaar dermate mced i g en verdienstelijk gedragen, dat
een der groté dagbladen heeft gemeend, deze dapperen in het openbaar te moeten eren voor hun bijzondere prestaties.
Zij komen uit ~llle delen van ons land en_worden als voorbeeld .
gesteld voor de gehele Nederlandse jeugd en óinterklaas kreeg de
opdracht deze jongeren een bijzondere goedkeuring te geven .
Wie en wat zijn eigenlij~ deze Bravo-kinderen? Doodgewone
jongens en me i s je s , zoals wij ze elke dag tegenkomen. Maa'.I::' ze gaven blijk van moed en opoffering9 er ztjn er bij die reeds enkele
levens hebben gered, anderen stelden zich op onbaat sucb.t i ge wijz e
in dienst van ongelukkige medemensen en er zijn er ook bij, die met
groot levensgevaar dieren hebben gered. Het Engelse meisje, die
door een ongeluk een been moest missen, heeft ondanks dit erge
·gemis~ -zich zo moedig gedragen7 dat ook zij voor deze opvallende
prestatie werd uitgenodigd om op 'kosten van het dagblad naar
Holland te komen.
NatuDxlrjk is het aantal Bravo-kinderen in ons land wel gro-
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ter dan deze negentien en zal de keuze uit al.deze moedige kinderen
wel een zeer moeilijke zijn geweest.
.
·
Dát .Sinterklaas hierbij werd ingeschake.ld kan stellig onze
goedkeuring wegdragen, hij beloont het goede en bestraft het kwade
en over het algemeen is de jeugd spont aan en eerlijk genoeg om deze
geste van de goedheilig man op de jui.ste wijze te waardere-n.
Maar het zal tevens een aansporing voor onze jeugd zijn om in
de eerste plaats het goede te doen. Vel~ ouderen kunnen zich hierbij alleen maar beschaamd gevoelen omdat zij zoveel in hun leven hebben nagelaten. en zoveel verkeerd hebben gedaan. Het zou voor velen
wel eens nodig z.ijn , dat ook zij in het openbaar van Sinterklaas de
grote afkeuring kregen opged.i snd , die zij vaak dubb,el en dwars hebben verdiend.
Wat ligt er toch een grote afstand tussen de redding door een
kind en hèt perfectionneren van raket~en en atoom- en waterstofbommen.
Het eerste betekent het leven1 het andere de dood, En daarom
houd ik het maar bij de jeugd en Sinterklaas.
gen. Het was anders maar een bes'
jubileumuitvoering~ waar meester
Eecen een subliem afscheid mee beDE E:-EBRBTKRAI\JT z a.L 13 december ver- . reid is,
schijnen , waardoor de kopie en adverOver de uitvoering van D.h,V,tenties uiterltjk 9 december moeten
V.h.V. kan ik het nog niet hebben
zijn ingeleverd bij Adm, Kant. Smit.
want daar g2. ik straks pas heen,
Maar we l kan ik het hebben over
NIZU}/JAARSGROETEN kunt U ook reeds
de
Bobeldijker uitvoering. Ik heb
opgeven, ui ter lijk tot 21 december.
daar
met veel plezier een zeer
De Nieuwjaarskrant wordt op 31 dedwaas
stuk gezienj oorspronkelijk
cember bezorgd,
waarschijnlijk
een blijspel; waar door
Nieuwjaarsgroeten à f 0720 p, regel.•
de beide hoofdrolspelers echter een
klucht van gemaakt werd. Ik ben nu
Red.
erg nieuwsgierig geworden naar de
prestaties van de diverse tonelisJORI.S V:B~RbLAAT HET DORPSGEB:Ei.,ûREN
ten in het serieuze genre.
Zeer serieus$ om niet te zeggen
Reeds voor de tweede keer mag ik
somber,
was de laatste avond vanrde
de schrijfveder ter hand nemen om u
Plattelandsvrouwen,
waar naar aai""--'
kond te doen van de gebeurtenissen
leiding
van
het
boek
De Grote ZaaJ
die in de afgelopen periode in ons
het
bejaardenprobleem
ter sprake
goede ·dorp zijn geschied. En dan
kwam.
Met
nadruk
zij
er
hier nog
wens ik te beginnen met het belangeens
op
gewezen
dat
er
met name
rijkste 9 n l . met ons dierbare leven,
voor
de
geestelijke
bejaardenzorg
met de propaganda voor Veilig Verreeds grote vooruitgang valt te
keer. Er kan niet genoeg de nadruk
konstateren.
gevestigd worden op het feit dat
Vooruitgang wil men ook op klahet dodencijfer van de verkeersongeverjasgebied.
Enige enthousiaste
vallen nog steeds hoogst onrustbaspelers
hebben
de hoofden bij elkaar
rend is en1 om dicht bij huis te
gestoken
om
tot
oprichting-van een
blijven~ er zijn nog altijd potentiële
nieuwe
vereniging
te geraken. Bemoordenaars die, zelfs na de invoelangstellenden
kunnen
zich wenden
ring van de maximum-snelheid9 met
tdt
de
heer
J, Barten,
een vaart van zo ongeveer 70 km.
Genoemde heer Barten heeft het
door onze smalle dorpsstraat razen.
toch
al dr-uk genoeg gehad, Er waren
Je zou er razend van worden.
nl.
ook
nog kolfwedstrijden op zijn
Razend was ook de Heer Chauvelin
domein.
Hot was er weer bar gezolomdat hij er maar niet in kon slagen
lig
9
vooral
voor de Hoogwouders,
de rode Pimpernel te pakken te krijdie vrijwel overal aan het langste
VAN DE REDACTIETAFEL
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'-'ind trokken,
VRAAG
EN
En tenslotte:
we hebban de A-griep
Gevraagd: Schapen in de kost.
doorstaan
en torenklok
loopt ook
A. Langereis9 A.93.
,7ec?r, Laat de klok maar lopen en de
Sint maar rijdon1 naar ik hoop bij U
Te koop~ Grote gasketel,
geschikt
ook!
.
voor schuilschuur
in het land.
Tussen twee haakjes9 weet u hoe
Nic. Graftdijk1 BerYJJ.out.
de Geus heet als hij naar een brand
toe raast?
Spoed-Nic.
---·----------------------------------------------------------=---------TOCH NOG EVEN.
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-ÏHiermede beschouw· ik de discussie
voor gesloten11 schreef
ds.
Bosch in het Contact van 9 november. En hoewel ik volgens
de regelen der discussie
nog recht heb op een z.g. dupliek
zou ik het hi.ermede wel eens kunnen zijn. Immers het heeft
geen zin om nog eens te
schrijven dat ik niet overtuigd
ben door de argumenten
in het Contact I
want ds. Bosch en ik zijn het er over eens dat we uren kunnen redetwisten
zonder het eens te worden. Alleen zou ik hem willen
vragen
b~j gelegen.heid
eens uit de doeken te doen wat hij verstaat
onder leden/niet-lidmaten
van onze kerkelijke
gemeente.
Maar verder niets
nieuws.
En nu vraagt U zich af waarom ik dan "Teen nog eve.n" Uw aan- .
dacht vraag voor de ze z aak .
Wel9 dat is omdat ik mij verdedigen
moet. Ds. Bosch heeft me nl.
- en dat
wapen is heel gevaarlijk
in de hand van een predikant
ingedeeld
bij de anti-kerkelijke
slechterikken.
Maar dat is, al ben ik
niet kerks,
toch echt niet juist.
Kijk, als ik een hekel aan iemand
heb dan draaf ik niet naar de deur 9 als die iemand langs komt s om te
r-ocpen : 'Kom b i nnen , je stoel
staat
k Laa r en cle koffie
is bruin! 11
Ma.ar toen het Contact in de eerste
opmerk.i ng van ds. Bosch ons
Berkeblaadjeshuis
passeerde,
snelde ik wèl naar de voordeur
en riep:
"Corrt ac t kom d 1r Ln" en dat riep ik omdat ik voordeel
van deze gast
verwachtte
maar ook omdat ik het leuk zou vinden als h i] binnen kwam
Bovendien,
als ik werkeltjk anti-kerkelijk
wasï maar ik geloof niet
dat er veel mensen zijn die dat in ernst geloven
(ik ben in het algemeen graag ergens voor en niet graag ergens tegen),
als ik werkelijk
anti-kerkelijk
was 9 zou ik dan proberen
o .a . de diaconie
mogelijk een
geldelijk
voordeel
te bezorgen?
Geloof me9 ik heb dat hele artikel
niet geschreven
in een antistemming (ik zei ali daar houd ik niet van)9 maar in een pro-stemming,
Ik ben nlc ergens voor en wel voor het Berkeblaadje
en daarom zeg ik
nug "Contact
i_n het Berkeblae.dje?
Nee? Jammer.11
C.J, Kuyper
Contact
in de Dorrskrant?
In het laatste
nummer van Contact
s chr-itf t ds. Bosch over de
plaats
van de kerk en de noodzaak van een afzonderlijk
verschtjnen
van
Contact.
Over de plaats
van de kerk ga ik niet in discussie.
Deze opvatting
kan ik volkomen onderschrijven,
maar brengt dit een eigen
verschijningsvorm
mede, en zo ja9 moet d.at in deze vorm?
Ons kerkelijk
leven gaat niet bui ten onze gemeenschap om, neen
zij wil daarin
een levend element zijn. Dan dient echter
ook de vraag
te worden beantwoord
of zij met haar eigen organen,
zoals Contact,
niet het geneenschapsleven
dient te steunen
in plaats
van af te re11meri , wat aan. waardevolle
contactmiddelen
daarin
leeft.
De afzonderlijke
verschijning
heeft
ook andor-e gevolgen.
Ik lees
al tijd Het l'foordhollands
Kerkblad,
met interesse
omdat
ook
kennis
5
wordt genomen van bijzonderheden
uit andcr-e kerkelijke
gemeenten en de
daarin verschijnende
nrtikelen.
De afzonderlijke
verschijning
van Con-

-
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tact is voor een uitbreiding van de lezerskring van dit Noordhollands
Kerkblad een bezwaar, ja zal dit zelfs doen inkrimpen:
Wat willen wij nu? Ons van alles afzonderen en isoleren? Nee toch?
Laten wij dit eens overdenken. Wij willen een levend element zijn in onz·e geme enac.hap , dat interesse kweekt en belangstelling vraagt voor de
kerk, maar dan niet beginnen met' afzonderingen.
Oorrt act en Dorpskrant, maar ook het belang van het Noordhollands
Kerkblad nog eens in bezinning nemen. Zo bevredigt het niet.
C. Klaij.
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VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
i/Olympia '1
Mét de winter staat ook de gym- .
uitvoering weer voor de deur. Voor
de kleintjes (maar ook voor de ouderen) weer een feest bij uitstek1 want
komen dan niet vader, moeder~ opa en
oma kijken?
Ze leven nu al weer in spanning
voor de 15e en 18e december.
Een feest, ja: Behalve voor het
Bestuur en nog enkele personen, want
die zaten weer te puzzelen en te
zoeken~ Wat moeten we nu weer eens
brengen? Gelukkig zijn we in 't bezit ,van een paar mensen met fantasie
en een zeer kundige leider, de.Heer
Wolters.
En het is ook nu weer voor elkaar
gekomen. Voor de pauze krijgen we,
zoals altijd, weer een keurig yerzorgd stukje gymwerK en een paar
dansjes te zien, onderbroken ·door. de
al tijd weer leuke les van de kleuters
En na de pauze? U zult de vier
jaargetijden aan U voorbij zien gaan.
Voorjaar met zijn lente9 de zomer met
Z'n vakantie en we reizen verder mee
door de herfst en de winter. In ieder jaargetijde zang en dans in een
vlot tempo,
Meer vert~l ik er niet van, komt
U maar kijken, Iedere gymer(ster) zal
zrn best doen om van deze avond weer
een mooie en gezellige avond
te maken.
Houdt U dus zondag, de 15e of
woensdagavond de 18e december vrij
of alle twee avonden:!
Het wordt weer Olympia op zijn best!
Coöp. Boerenleenbank
?!Berkhout II11
Spaarbusjes
Als U Uw spaarbusje dit jaar nog
niet hebt aangeboden om de inhoud
op de boekjes bij te schrijven, wilt

U dit dan nog in november doen?
..•..
De maanden december en januari lenen zich hier niet zo goed voor.
Onze voorraad nieuwe spaarbusjes
is inmiddels al weer geplaatst,
~
~
maar voor hen die nog een dergelijk
...;
busje in hu.i s willen hebben, willen ~....
z:;:
wij d~t graag noteren. Zodra dan
:
weer andere spaarpotten aankomen~
zullen wij U deze bez.cr'gcn .
....
~
Spaarbank
De spaargelden nemen landelijk bij
%
de Boerenleenbank het meeste toe.
Het onderstaande staatje toont
~
duidelijk aan dat er nog een gezon.....•
de groei is in de spaargelden bij
,_
de Boerenleenbank.
1
31 dec. 56 30 S8l?' i 57
Boerenleenb. f 246L~ mlj. f 2597 mlj.:
Rijkspostspb.
1913
1958 :
Alg.spaarb. - 2007
- 2026 ~
f 6384 mlj. f 6581 mlj. g
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De Ridd'-.._...;
26/11 Nut en Instituut
De Ridder
29/11 Kerkel. Kies ver. 1
1/12 Volharding m.m.v.
De Ridder
gezelsch, Joop Teunis
3/12 6interklaasfeest
Da Riddsr
8
schoolkinderen
v
12/12 Uitwedstrijd biljartclub
Ridder St.Joris naar De Goorn
13/12 Landbouwvoorl. dienst De Ridder
De Ridder
15/12 Uitv. Ol~pia
16/12 PlattelandsvrouwenVriendschap
De Ridder
18/12 Uitv. Olympia

Advertenties on kopie van verenigingen voor de Kerstkrant inleveren voor 9 december.
Voor de Nieuwjaarskrant inleveren
uiterltjk 21 december.
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Het was op de dag, direct volgend op het feest van ointNicolaas, dat ik een warenhuis in Hoorn binnenstapte. Ik had
nog verwacht, de kop van Zwarte .Piet te v Lnd.en , hangende +us sen de verschillende afdelingen. Maar op de avond van het
grote feest, nadat de deuren om vijf uur gesloten waren was men
aan het veranderen gegaan.
Nu hingen er reeds slingers van kerstgroen en klokken, 1\
de t oonb anken lagen de glinsterende ballen en pieken voor dE
kerstboomtooi~ om ons voor te bereiden op Kerstmis.
Dan rijst er de vraag, of Kerstmis niet een te werelds
feest dreigt te worden De slingers van Li.ch t , die de strats~·,
van Hoorn verlicht hebèen, zullen er bl~ven, maar de emblemen zullen veranderen, de klompen met hooi; de roeden zullen
vervangen worden door kaars en denneappel; de klokken zullen
beieren op de advertenties; kaarten zullen worden verzonden,
die sneeuwbedekte velden en eenzame boerenhoeven zullen vertonen; fel verlichte kerkramen en wit besterde winternachten
zullen inwerken op het sentiment van de mens om hem te verdo·ven. Maar dwars door dit sentiment heen, kondigt zich Ker s t m.i.c
aan in deze adventdagen met de komst van het Licht, dat schijnen wil in Is wer-e Lds duisternis, maar door de duisternis niet
werd aanvaard, met de komst van Goddelijke Geest, neer gedaald
in een kind in de kribbe .
Die later verstoten werd en gekruisigd Kribbe en Kruis,
met hun diepe zin~ spreken hun taal~ dwars door alle sehtime:c.~
heen, in de dagen van advent, die ons vreugde willen ver-kcnd'i.
gen. Daarom feestvieren, zeer z eke r , in blijdschap Uw kaarten
ver-s tur en , in blijdschap Uw feestmaal gebruiken met allen die
U lief zijn, op de dag, waarop Gods Geest belichaamd werd in
de kribbe, maar U tegeljjkert1Jd erop bezinnend, dat wij, als de
herders eens, in ootmoed hebben te naderen en zoals de wijzen
eenmaal, de ster hebben te volgen, door de woestijn van ons
leven~ om te komen tot het Kind in de stal van Bethlehems
de Vredesvorst.

VAN DE RBDACTIETAFEL
DE NIEUNJAAR3KRAFT zal omstreeks
29 dece~ber worden rondgebracht5
waardoor de kopie uiterlijk 21 december ~oet zijn ingeleverd bij Adm..
Kantoor Smit·, Ber khou t . Ao14lb.
Dit is wel. de uiterste datum, i.v.m.
de Kerstdagen, die er tu~sen vallen.
NIEUlïi/JAARSGROE'J:EN à j 0, 20 per rege-1 moeten eve-neens ui ter lijk 21 dec e mber- binnen zijn. ·Telefonisch op te
geven onder no. 342.
Goede wensen zijn prettig lezen!!!
ADVERTEl~·I1IES kunnen telefonisch nog
worden opgegeven uiterlijk 22 december.
CONTACT
De red.actie van het Berkeblaadje
heeft met instemming kennis genomen
v~n de zinsnede in het Contact dat
er van tegenover elkaar staan van
Contact en Berkeblaadje geen sprake
is Zij sluit zich hier gaarne bij aan
Red"
JORid VERSLAAr:L1 HEI1 DORPSGEBEUREN

Het was weer een genot, de verheerltjkte gezichtjes van de kleintjes
te zien en de voelbare spanning
zowel bij de kleinen als btj de groten me e te beleven. En dan de ple:·ziarige gedachten dat het Sint Ficolaascomité er met de medewerking
van u allen in slaagt elk jaar weer1
ondanks de dure tijd~ voor kadeaus
te zorgen waar de kinderen vol
vreugde mee naar huis.. gaan.
Niet vol vreugde naar huis ging
ik na de uitvoering van Het Straat-j e door D.h V.-V.h.V. W~nt het is
altijd veel prettiger en daardoor
ook makke Lijke.r goede dingen te
schrijven, dan slechte, En er waren
wel goede dingen (het spel van P
Schui temaker I Joke Boogert en Pir ·
Wijdenes) en de uitvoering van dil'rddag was ook wel iets beter dan die
van zondag~ maar de minder goede
dingen bleven overheersen. En dat
is jammer.
Jammer is het ook dat het fanfa-·
recorps Volharding maar zo weinig
leden heeft9 want wat er zit is
goed en wat het korps ons op l december met wevt ik hoeveel enkele
bez~ttingen heeft voorgeschoteld
kan de toets der kritiek ruim-schoots doorstaan
En dan Joop Theunisz, wat een duivelskunstenaar. Ik heb horen fluisteren dat vve hem b i.nnen niet al te
lange tijd nog eens in Berkhout k:::ij,-·
_gen. Dat betekent dan in dr ommen.e-,
naar de Ridder. llij moet alleen e~
andere pianist nemen 9 al blijft het
zeer onbehoorlijk dat iemand uit de
zaal deze man een keer meende te
!.;:
moeten nabouwen, Dat was net zo
-minderwaardig als onze straatver..lichting is.
Wist u tenslotte dat het korps
2
Volharding een herkenningsmelodiet-- §
je instudeert?
Een peluwtje van mollig mos5 een
=
kussentje fanfare .
=
Prettige foestdagen en tot volgend jaar.
JORIS.

H~t is nog maar kort geleden dat
ik de laatste keer met u babbelde
over de gebeurtenissen van ons dorp
en nu moet ik alweer de diverse bijzonderheden van de afgelopen periode
de revue laten passeren. En dan begin ik expres te praten over iets
waar zeer vele mensen niet graag
over praten, omdat ze het een beetje
genant of gek (of zelfs vies) vinden~
nl. over de huwelijksproblemen en in
het bijzonder de sexuele voorlichting
waar de He er' Nabrink het in de gecombineerde avond van Instituut en
Nut ov et: had. I~;;: ben er van overtuigd., dat diegenen die over de
hardnekkige1 eeuwenoude, doch niettemin belacpeltjke veroordelen van
over-zoiets-praat-men-niet konden
heenstappen1 het een zeer welbestede
avond hebben gevonden, wat ook wel
bleek uit het feit dat na het vertrek van de spreker, de meeste aanwezigen nog wat bleven napraten.
Napraten, dat zullen de kinderen
T8 koop: Een ouderwetse klok, verook wel gedaan hebben na de komst
sierd met paard en knoppen.
van de aloude bisschop van Myra9 te
Een theekastje.
weten Sinterklaas.
K, Slikker~ A. 54j Berkhout,
cÓcÓoÓcÓe
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Berkhout II
Zittingsuren~
Alle werkdagen van 2-5 uur.
Vrijdag bovendien 1s ochtends van
q-12 uur en ·s avonds 7-9 uur.
1s
Zaterdags van 10-12.30 uur
in Hotel Pijl, Veemarkt~ Hoorn.
Bijna elk kopje in de dorpskrant
begint met een vermelding van de
zittingsu.ren der bank en het is telkens weer verrassend te horen hoeveel mensen toch nog niet weten5
wanneer de bank geopend is.
Ook voor in de spaarbankboekjes
staan de zittingsuren, op onze mede~lingenbladen zijn ze al tijd vermeld
eh op alle circulaires, enz.
Het gevolg van deze onbekendheid
is, dat op alle mogelijke (soms ook
onmogelijke) tijden wordt aangeklopt.
U krijgt het in Uw bedrijf in doorsnee
weer wat gemakkelijker, bij ons wordt
het juist veel drukker. Mogen we
daarom een verzoek doen om toch zoveel mogelijk de zj_ttingsuren aan te
"
~ï-iv
.
-houaen,,
"' H et is
een we 1 zeer h oge
uitzondering als iemand zijn neus
stoot aan een vaste deur~ maar U
moest. eens zien hoe dankbaar wij zouden zijn als iedereen zich aan de zit
tingsuren houdt, Voor de medewerking
in dit opzicht zijn wij in de komende
maanden zeer erkentelijk.
~1_::3-i ting
_
In verband met de jaarafsluiting
zijn wij op DINSDAG 31 DECEMBER gesloten. Wilt Lî de verschillende bankzaken in deze week van de jaarwisseling zoveel mogelijk op de vrijdag
concentreren? Verder is er dus geen
enkele beperking en blijft de bank
normaal geopend.
Belastingen
Per 31 december hebben wij talloze
belastingaanslagen te betalen. In
verband met de nodige werkverdeling
zullen wij deze reeds vanaf 18 december op de dagafschriften verwerken.
Wij houden als betaaldag toch 31 december aan, zodat dit geen rentenadeel betekent voor de betrokkenen.
~-aarpotten
_
De houders van spaarpotten hebben
wij in november ver·zocht aandacht te

besteden aan "e en regelr.iatige leging
van deze busjes. Gevolg, een stroom
van spaarpotten en een massa kleingeld. Tot na de rentebijschrijving in
begin februari is het aanbieden van
spaarpotten niet meer mogelijk.
Rentevoet voor 1958
Met enkele dagen zal de rentevoet
voor 1958 vastgesteld worden. Deze
zal afzonderlijk bekend gemaakt worden. Gezien de vele fluctuaties en
de nog onzekere vooruitzichten op
wat langere t.er-mijn , zal dit dan zijn.
onder voorbehoud van tussentijdse
wijzigingen9 voor de eerste helft
van 1958.
110lY!Q,pia11
1J~gymnastiekuitvoering
staat nu
vlak voor de deur. A.s. zondag is
het zover, het programma is reeds
in Uw bezit. Hoe vindt U dat het
er uit ziet? Vol afwfsseling, En
dan na de 2e pauze!
De vorige keer schreef ik over
zang, dans9 enz~ maar niet wie deze
zang zal verzorgen.
U heeft het nu gelezen~ Mevr.
Mooy-.Stroet uit Bobeldijk. Waarschijnlijk heeft U wel eens over haar horen vertellen, of heeft U haar zelfs
horen zingen9 b.v, in de Operette
in Avenhor-n -of in Hoorn 9 s laatste
revue "Lo op naar de pomp van 1 t
Breedn,
In ieder geval, dát zit rustig.
Zien wij U dan zondag of woensdag-avond1 .... ja? Mooi9 tot ziens dan:!
11Middenstandsv~reniging"
---U-e prijzenregen van de gehouden
Sint Nicolaasactie is bij de volgende personen neergedaald:
Andrea Cupido, B9meer le pr. j 509-A. Voolstra, D.119
2e pr. j 25,-G. v. Diepen, A.2
3e pr. f 10,-Er waren totaal 11 goede oplossingen
ingezonden. In plaats van 6 prijzen
à f 2,50 zijn er 8 uitgereikt, zodat
alle goede oplossingen een prijs
hebben ontvangen. De prijzen van
j 2,50 gingen naar~
A.G. de Vries~ A.209
A. Langereis:1 A.20
S. Brinkerink, A.125
D. de Haas, A.283
C. Peetoom, A.100
D. Kuiper~ A.79
Jb. Coevert, A.4 en F. Smit, D.115

---_
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in hec

geueei wareu e~ o~ oplossing-·
KAL E N D E R
""'
en ingezonden, waarvan er 52 niet
z;
geheel juist wa..ren,
De ..rebus9 welke zich bij de Heer
13/12 Verg, LandbouwvoorJoosten bevond, luidde als volgt:
lichtingsdienst
De Ridder
Koopt zoveel mogelijk in eigen plaats
De Ridder
15/12 Uitv. Olympia
Bediening, garantie en service acht16;12 Plattelandsvrouwen Vriendsch,::
tien karaats!
De T{i'dder ~
17/12 V,°'rr; i~ :F O
Vele fouten waren veroorzaakt door
De Ridder ;
18/12 Ui tv. Olyrnpia
het omdraaien van garE,ntie en ser:
20/12 Openbare Le s spreekvice? zodat er ingevuld was: Bediecur- sus Ins ti t uu t
De Ridder §
ning, service en .garantie,
21/12 Kolf·- en biljart·Maa..r heus, de bediening_ komt het
wedstrijden tegen
eerst, dan de garantie gedurende een
Binnenwtjzend, aanbepaalde tijd, maar het belangrijkste,
vang 2 uur
De Ridder ::
(i.e service blijft en komt dus het
30/12 Alg. vergadering
laatst.
C.A.V.11Berkhout"
De Ridder ~
De slagzin van dele prijswinnaar
----------------------------------------------------------------------luidde~
,_
Voor Uw administratie
Naarom elders gekocht,
1
;i-~-~~-1
. -1k
Je t h.
. ier nog -bever
~ oc bt..1
Voor Uw stencilwerk
,/ij hopen , dat U deze actie zonde..r
Voor Uw drukvverk
verplichtingen hebt kunnen waarderen
~
en dat U er een genoegelijk tijdje aan
naar Administratiekantoor
gepuzzled heeft,
Smit Berkhout
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BURGERLIJKE
'lertrokke:h~
J .v.-d. Ifolë"n van D .122 naar Hoorn,
f.F. bmedinga van F.27 naar Epe9
H.lL Appelman van C.77 naar Baexem,
S Langereis van F.7 naar Zaandam,
:·.fi, Appolman van B, 26 naar :Rotterdam,
A, }'iekeboer van D. 59b naar Bergen)'
H, V or-wi nd t van F, 5 naar Warder 5
K.W. Koster van D,66 na2..r Bedum,
N, Hoek van A.312 naa..r Blokker,
l\~, Beemsterboer van E.41 naar Zwaag.
Ingekomen~
1i.-: Leeuw van Westwoud naar A,293,
J. Bveleens van H1meer naa..r D.110~
J.v.d.Lee van Avenh oz-n naar- B.60a,
A.C. de Jong van Haarlem naaT A.316,
A, Knijn van Vught naar A. 343,
E.A. Bron van Avenhcr-n naar F. 7.
O-vcrliiden ~
Ant o Rijper~ oud 84 j aar ,
Petrus Neefjes, oud 75 jaaT,
· r . ·~ncj e Dol, oud 81 jaar.
·Jclrnwd.g
]er.:.1ard Negenman en Geertruida CattJ arina Koning 5
T~1.eodorus v.d. Gulik en Cornelia
Anna Boots,

-----------------------------------S'l11u\fD

Geboren;
Josephina IVla..ria Catharina 1 d . v .
S. Laan en C. Ni ,. van Straal en; Be a-·
trix .l ob anria, d.v. J. Karsten en
J.Th. Lensink; Jan Jacob, z.v,
·e-~l.. C,--n P H' v- d Laan e La'u. dl\...t.\..
J -J:~~1~
rentius
Maria.
z,v. C. Vlaar en
,, B
/\
1v1,
raas; 2..n..ria11us
;1;1ar:;inus, z :«,
.. en .1:1..,
!'
I::,'
· PK
, ,._nJ.Jll
nOG'G 9 ('
uerar d''d.r
~1-o.n ·ea,0..
z . v, E,A. Vonk en J., Mast 9 Diver~
Geertruida Helena Petronella, d.v.
C, Beerepoot en H.G. Tessel;
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en D. TuL Bakker; Anneliesje Catharina, d.v. G, Eraas en M, Zwart;
Alida Cornelia Mpria, d.v, N, Dekker en G. :M. Ivlul
Verhuizingen binnen de gemeente~
C, Pronk en J, Hinke van A.212
naar .,;.,361; H, Breeuwsma van E.16
naar A,293; s.n. Vos van F.14 naar:
A.90t J.J. van Es van D.121 naar
D.110; D. Vet van A,57 naar A 153~
H. Blom van A.166 riaar A,225;
C.J, Kuyper v&n b,225 naar A.166;
P~ Kuip2r van A.262 naar F.14;
N. Snoek van B.9 naa..r A,316;
3. Kemper van A,361 naar C.67;
P ,V. Duyn van A. 294- naar F. 7.
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