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Kolhorn - De Kolhorner Nacht-
markt begint vrijdag aan haar ze
seizoen. De andere twee Nacht-
markten vinden op iS juli en S au
gusCus plaats.
Naast de marktkramen is er op de
Nieuwe Streek en het Kerkplein de
gebruikelijke rommelmarkt met
spullen van zolder, huisvlijt en
kunst. Harmonie De Eendracht
speelt bij de Horn en er zijn kinder
attracties. De markten beginnen

om 19 uur en duren tot midder
nacht. Ze trekken al jarenlang vele
duizenden bezoekers per avond.
Bezoekers wordt door de organisa
tie aangeraden om naar Kolhorn te
komen via de N248 (Schagen-Mid
denmeer). Wie van de kant van
Winkel naar het dorp komt, moet
rekening houden met een stuk lo
pen.

Drukte tijdens de Nachtmarkt.
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Anna Paulowna - Een dag vol
verrassingen, speciaal voor moe
ders die zich dag in dag uit bezig
houden met de zorg van hun zieke
kind. Dat is de Moederverwendag
van de Rotary Anna Paulowna en
omstreken. De vierde editie van
deze dag staat op de agenda voor
30 augustus. Voordat het zo ver is,
zetten de Rotaryleden zich de
komende weken nog in om de
laatste euro’s in te zamelen.
,,Meestal kunnen we rond de twin
tig vrouwen een dag lang even al
hun dagelijkse zorgen laten verge
ten”, vertelt Rotarylid Francisca
Koningstein. ,,Liefst zouden we
een bus vol moeders dit uitje jaar
lijks willen aanbieden. Maar ons
budget laat dat helaas niet toe. Al
proberen we natuurlijk elk jaar
weer meer geld op te halen en
daarmee dus meer vrouwett een
mooie dag te bezorgen. Vrouwen
zijn dan ook nog steeds welkom
om zichzelf, of iemand anders die
het verdient, aan te melden.”
Vrouwen die voor de Moederver
wendag in aanmerking komen,

Leden &
sponsors
,,We zijn altijd op zoek
naar nieuwe leden”, ver
telt lid Jan de Ruiter. ,,Nu
zijn we met 21 leden maar
zien liever dat we uit een
mannetje of dertig be
staan:’ Daarnaast zijn
sponsors die hun steentje
bij willen dragen aan de
Moederverwendag ook
welkom. Aanmelden via:
www.rotary.nI/annapau
lowna/

worden ieder jaar aangeschreven
door de Rotary. ,,Ze kunnen zelf
bepalen of ze wel of niet mee wil
len. En is een moeder al twee keer
mee geweest dan kan het zijn dat
zij een jaar buiten de boot valt
vanwege nieuwe aanmeldingen.
We proberen het zo eerlijk moge
lijk te verdelen.”
Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat zijn de vrouwen onder de
pannen. ,,Het programma is ieder
jaar weer een verrassing voor de

vrouwen. Doel is om ze alle zorgen
te laten vergeten en ze er even
helemaal uit te laten zijn.”
Dat maakt het vrijwilligerswerk
voor de Rotary dan ook zo waarde
vol, stelt Koningstein. ,,Het is
ontzettend leuk werk met mooi
resultaat. We kunnen echt iets voor
anderen betekenen. Naast de Moe
derverwendag zamelen we geld in
voor veel andere goede doelen,
hebben we een ‘jaarkind’ (een kind

POTO ROTARY

uit Chili dat voor een jaar in Ne
derland verblijft) en proberen we
met onze ‘kleine nodenpot’ men
sen te helpen. Die pot is bedoeld
voor mensen die iets nodig heb
ben, maar vaak zelf niet durven
aan te kloppen. Zo gaan er deze
zomer bijvoorbeeld tachtig kinde
ren van ouders die ingeschreven
staan bij de Voedselbank dankzij
de nodenpot een dag naar speel-
park De Goudvis.”
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Bonbons maken was één van de verrassingen op de Verwendag vorig jaar. POTO ROTARY

Rotary Anna Paulowna regelt een dag zonder zorg voor ziek kind
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