Van de dorpsraad Midwoud / Oostwoud

11 maart 2018

Via de gemeentebode houden wij u op de hoogte van onze lopende zaken en activiteiten
die we ondernemen en van belang zijn voor de inwoners.
(lees die ook via onze eigen website www.dorpsraadmo.nl)
1- Verhuizing.
2- Vooraankondiging 4 mei-herdenking
3- Benefietavond voor LYME
AD-1
De meesten weten het al, maar voor alle duidelijkheid even dit bericht. Wij zijn verhuisd
naar Hoorn vanuit Oostwoud. Maar mijn werk voor de dorpsraad Midwoud-Oostwoud blijf
ik gewoon voortzetten. Totdat iemand het stokje van mij overneemt omdat die vindt dat
een voorzitter van de dorpsraad op het dorp moet wonen. Uiteraard is het dus nu nog wel
belangrijk dat ik door iedereen gevoed blijf worden met informatie over alles wat in het
dorp gebeurd dat belangrijk is om op te pakken. In deze digitale- en sociale mediatijd is
dat niet zo moeilijk. En gelukkig wonen alle andere dorpsraadsleden wel nog in onze
mooie dorpen. Er blijft nog veel te doen.
Melchior Luitwieler
Ad-2
De 4 mei herdenking is er over een paar maanden alweer. Dit keer niet meer in de oude
vertrouwde kerk van Midwoud. Want die is verkocht en wordt nu tot woonhuis
verbouwd.
We gaan naar de overkant. In het enige echte oude Gemeentehuis van Midwoud zal Yvo
Verschoor ons ontvangen in de oude schoolruimten aan de achter- en aan de zijkant van
dit gebouw. Het word een bijzondere herdenking in een bijzondere ambiance.
Later volgt hierover meer informatie.
Ad-3
Benefietconcert voor LYME
Misschien niet direct iets om dit onder de noemer van de dorpsraad te vermelden, maar
toch omdat de DMO mensen wil verbinden.
De ziekte van Lyme komt steeds vaker in het nieuws. Voornamelijk omdat er nog veel
schrijnende gevallen zijn, die voor behandeling naar het buitenland moeten, omdat er in
Nederland nog te weinig kennis voorhanden is. We leven wel met zijn allen in de EU en
betalen met de euro, maar meestal worden deze behandelingen niet vergoed, door de
verzekeraars, omdat ze buiten Nederland plaatsvinden. Deze kosten lopen dus hoog op,
vooral omdat de medicijnen duur zijn, men al gauw een paar jaar behandeling nodig
heeft en de reizen naar Duitsland en België niet goedkoop zijn.
Noortje Luitwieler heeft zelf deze ziekte, maar het gaat de laatste tijd beter met haar.
Voor haar lotgenoten die er slechter aan toe zijn organiseert zij met vrienden

belangeloos een benefietavond met o.a. muziek in het groene kerkje van
Lambertschaag. WE hopen dat iedereen die avond iets ‘groens’ aantrekt.
De opbrengst van de kaartverkoop is voor “Lopen voor LYME”. We nodigen daarom
iedereen uit voor een mooie avond op zaterdag 7 april 2018 om 20-uur in het groene
kerkje van Lambertschaag. Ticketverkoop/reservering kan via de website van het
groene kerkje:
www.hetgroenekerkje.nl
De DMO

