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Vol verwachting ben je nu het voorwoord van deze oktober-
krant aan het lezen. 
Wat zal er dit keer weer te lezen en te zien zijn?  
Toch is het niet vanzelfsprekend dat je dit leest. Er gaat elke 
keer weer veel energie en tijd in zitten om de krant op tijd 
klaar te hebben. Het kan zomaar zijn dat het niet blijft lukken. 
Al een aantal keren gaven we aan binnen de redactie sterk  
behoefte te hebben aan een extra opmaker. Tot nu kwam er 
geen enkele reactie op die oproepen en dat is jammer. 
Er zijn in onze gemeente vast wel mensen die dit mooie werk 
kunnen doen, maar er nog niet toe zijn gekomen zich te mel-
den. Dit keer wel? Zorg jij mede voor het blijven verschijnen 
van onze zo vertrouwde krant? We horen het graag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dan nu maar verder lezen. 
Wat te zeggen van het boeiende interview van Karin Kasdorp 
met Leontien Dekker, sinds kort deel uitmakend van het Litur-
gisch Team. Maar ook de impressie van het onlangs georgani-
seerde familieweekeinde, waarvan je op de voorpagina al een 
foto aantreft en de ervaringen van Karel van Hoestenberghe in 
de abdij van Egmond. 
Uiteraard zijn de vaste rubrieken en aankondigingen het ook 
weer waard om kennis van te nemen. 
 
Geven artikelen je aanleiding tot een reactie? Laat het ons  
weten! Misschien nog aardiger dat je erover schrijft en ieder-
een kan delen in je gedachten en opvattingen. 
We wensen je als redactie ook nu weer veel leesplezier! 
 
Rien Hazebroek 
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