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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING ,J5E DROBKER GEMEENSCHAP"

— het" ""GRQ"6TB"0EK""W0NiNGVE^^^
In een gesprekjdat ik een dezer dagen had

puhi,-eh-5'dde-"V-ah-"heI^-g--zijh-j'W^
nadere inlichtingen kan men zich wenden to

met een hulseigenaar,bleek mij.dat deze niotij® of(vanzelfsprekend) j
op de hoogte was van het bestaan van het 1^°'' J® Bireoteur van het i
Grootboek Woningverbetering.Wellioht zijn 1°^°° "I'oek. Ik vlei mij met de hoop,dat na het
er nog andere huiseigenaren,aah wie ook
niets bekend is,dat zij in verband daarmede
zekere verpliohtingen hebben.Daarom hier
een korte uiteenzetting.Tegelyk met de wet
waarin de huurverhoging met 255^ per 1 aug.

957 werd vastgelegdjis aangenomen de wet
Grootboek woningverbetering.Iederjdie op

aug.1957 verhuurder was van een v66r~
orlogse woning moet zich aanmelden bij de

direot-eur van: het Grootboek,Stadhouders-

verschijnen van dit blad althans in deze ge4
meente niemand-meer zal zeggens"dat heb ik
nooit geweten". te B.

— HOE HEET DIE STHAAT ? — "
Langzamerhand, zijn de werkzaamheden aan het
bouwterrein bij de kleuterschool zo ver ,ge-
vorderdjdat de straat,lopende van de Corn.
Roelestraat naar het ZuideindSjbegaanbaar
wordt.Binnen korte tijd .zullen aan deze ^strdaiL—
woningen worden gebouwd^Het wordt dus nuaan 136 te 's Gravenhage.Beze aanmeldings^ t ? e-—wuxuo uu^ nu _

. T,, , -1. J. u. ^ izaak deze straat een naam te geven.Daarbyplicht eeldt ook voor hen,die tussen 1apg. ^emeentebestuur «raaAw huln heb
957 en 1 aug.1966 verhuurder van een der-i gemeentebestuur graag Uw hulp hebben,

V/ie weet een geachikte naam?y/ij denken aan
de mogelijkheid om terug te grijpen op oude
en in het vergeetboek ger,aakte namen van
huizen,landerijen e.d.Gaarne zullen wij Uw
suggeatie vernemenj

BONN V.iN STAATSPENSIONilERING
•6ED. BROEK IN WATERLANB. E.

De oaarlijk'se propaganda-avond van de Bond
voor Staatspensionnering is vastgesteld op
zaterdag 28 februari a.s.en zal gehouden
worden in "Concordia" aoht uur preoies.
De Hear K. J.Kuipers uit Amsterdam zal spre-j
ken over het doel en'werk van onze organi- i
satie.Hierop aansluitend zal een groepje i
plaatsgenoten een blijspel in 3 bedrijven vodr
U opvoeren getiteld"De ooievaar vergist zich"
van Hans Nesna.Terwijl de avond besloten zaB
worden met een dansje o.l,v,"De Optimisten":,

gelijke woning worden of een tot nu toe
elf bewoond huis gaan verhuren(ook na vo2>-

dering door de gemeente),Voor degenen,die
p 1 aug,1957 verhuurder waren,had de aan-
elding plaats moeten vinden v66r 1 okt.
957|heeft men dit verzuimdjdan geef ik U
n overweging dit nog onverwijld te doen-
n de andere gevallen moet de aanmelding

gesohieden binnen een maand na de verande-

ing.Niet-aanmelden is strafbaarl
a aanmelding ontvangt men een formulier,
at ingevuld en ondertekend 'moet worden op-
ezonden.Baarna ontvangt m.en een besohik-
ing thuis,waarin staat vermeldjwelk be-
rag Jaarlijks door de verhuurder op het
rootboek moet worden gestort.Bit bedrag
s 505^ van het verschil tussen de "oude"en
e "nieuwe" huurprijs.De gestorte bedragen
orden op het Grootboek voor Gpreser- toegangsprys voor leden is vastgesteld

f 0.50 per persoon en voor nietleden
•f 1.50 per persoon.en wordt een rente bijgeschreven van 3^

s jaars.Het gestorte bedrag kunt U op 2
anieren terugkrijgen en wel s
.Op verzoek als bijdrage in door de ver—
uurder te maken kosten van woningverhete-
ing.2.Automatisch op 31 december I97O.
ij de onder nr.1 vermelde wijze van terug-
)etaling is ook het gemeentebestuur inge-
chakeld.De aanvragen moet n.l.op enkele
nderdelen door of namens Burgem.en Weth.
orden goedgekeurd.Formulieren voor het
anvragen van deze deblokkering zijn ter ge-
eente-secretarie verkrijgbaar, In het boven

BORGSTELLINGSFONDS VOOR DE JIgDDENSTAND. "1
Op verzoek van het Amsterdamse Borgstellings-
fonds voor de Middenstand,tot het werkgebe^d
waarvan ook onze gemeente behoort,maken wij
bekend,dat het kantoor thans een eigen ves-
tiging heeft gekregen en wel in het perceeli
Snge Lombardsteeg no.2.Tel,K 20-222355.
De spreekuren zyn op maandag t/m donderdag
van 9-12 uur.

RREDIKBEURTEN BROEK IN Y/ATERLAND.
.... j TT J x-22 februari 10,00 uur Ds.H.van Coeverden.



BEJAARDEmVONE^GEN. —
Bij het gemeenteBestuur ontbreekt een goed
overzioht van degenen^die in aanmerking
zouden willen komen voor hei betrekken van

een bejaardenwoning aaii het Burg,P»Ph.Paul
plantsoen.Baarom worden de gegadigden ver
zocht hiervan schriftelyk opgave te doen
aan het gemeentehuls.Bit geldt ook voor
hen,die indertijd bij de bouw van de wonin-
gen zich aanineldden,doch toen niet konden
worden geholpen.Cta in aanmerking te komen
;"oor een dergelijke woning moet men min-
tens 60 Jaar oud zijn.

AGENDA, —

"Verlof" B.aan de want

Het mooist is toch zijn winkelbord
Met "In de Duivekater"

(Zou dit voor Bonten ook iets zijn
Als "In de Kuive-hater ...? )

Heer Nagel heeft een winkeltje
Daar zit van alles' in. ' ,

Van pijperek tot vogelkooi
En kandelaars van tin.

In eigen tong in eigen taal
Spreekt hij tot 't vreemde volk
En praat hen vele dingen aan,
(Dit alles zpnder lolkl)

7 februari.20..00 uur.Caf6 Pronk.Waterlahd
e Jongeren.Voordraohtsavond J.B.OosterveLjfer
Sfebruari.20.GO uur.Concordia.Bond voor

En verder gaat de Industrie
Van vreemdeling verkeer
Cheese-making farm, kaasraakerij
Van Teunis Bruyn, dit keer.

"Ik geef een hint, een nieuwe naam,
Een vondstj 40 karaa(t)si
Geen Goudse, geen Edammer meer
Jilaar real Ameri - kaasi

taatspensionnering.
maart. 20.00 uur.Verenigingsgebouw te

lonnikendam.Gecombineerde avond.Holl.I
an LandbouwjBond van Plattelandsvrouwen,
t Nut Monnikendam,Avonturen van de bal-

omvaarders Nini en Jan Boesman.

maart. Concordia.Vergadering Boerenleen
ank.

BAZAR LBERKAlvIER.
fu alle inwoners van Broek door de cirou-
aire volledig zijn ingelioht over de te

louden Bazar in oktober ten bate van onze

leerkamer"jkomen de aanbiedingen al re-
elmatig binnen rollen.Zo bood iemand aan
en pop aan te kleden en nu kijken wij nog
it naar degene die ons deze pop ten ge-
chenke geeft.U weet 't allemaalsvan de
iften en gaven moeten we het hebben.
oewel in de oirculaire s'tond dat de bazar
al worden gehouden in de schooljbestaat
ok nog de mogelijkheid, dat we een plaats
inden in Het Broeker Huis.Maar hoe dan
ok en waar dan ookide Bazar komt erj

Sn ieders hulp is wel-komi
Het Gomite,

BROEK IN V/ATERLAMD - \7INTERS\7IJK v.v.
egens gebrek aan belangstelling kan de
portuitwisseling tussen de voetbalclubs
Vosseveld"uit V/interswijk en S.D.O.B.uit
nze gemeentejvoor wat de senioren betreft,
een doorgang vinden.Hoewel de kos'ten voor
e v/elpen en de adspiranten hierdoor wel
ets hoger zullen worden,gaat de uitwisse-
ing tussen de jeugd van deze clubs wel
oor,echter onder voorbehoud,dat ook het
)estuur der v.v."Vosseveld"hiermede •

ccoord gaat. G.L.

ammer,heel jammer .Het leek oris een
voortrefielijk idee,deze spor'tuitwisseling.
ulde voor de jeugd,die wel doorzetl Wie
e jeugd heeft etc.etc, ' Red.

HAVENRAK.
p 't Haverak, Op 't Haverak
)aar wonen de Have - rakkers i i

a,pas maar op en kijk maar uit
oor Have—rakkers , makkers I
ant dokter, Boer en Kruidenier
f Antiquair of Bakker
e zijn eh blijven altijd daar.

Ha - Have - rakkers I

Sen Bruigom is een fraai begin
Zo ook zyn winkelpand..
let ziet zo fris,, zo vrolijk met

Daar staat ' grote doktershuis
De dokter, hij doet veel.
Hij kijkt diep in zijn studieboek
En heel diep in Uw keel.
Hij zeilt en schaatst en preside'ert
Tot Nut van 't Algeraeen
En vijlt en schaaft en praepareert
Tot nut van krm of been.

De lustjzo doet men-ons verstaan,
De lust moet onderdrukt.

Maar blijft U dan maar lusteloos,
Het is mij niet gelukt.
Ik eet de hele dag Lust-brood
En Lust-rcake. en Lust-kock .
En blijf daar lustig voort mee gaan,
Dat moet je wel in Broek.

Op 't Haverak,op 't Haverak
Daar wonen de Haverakkers i i
Ja pas maar op , en kijk maar uit
Voor Have-rakkers, makkers.
\7ant dokter^ boer en kruidenier
Of antiquair of bakker
Ze zijn en blijven altijd daar.

Ha - Have - rakkers i

burgerlijTCe stand. —

GEHUITDs Lust,Jacob oud 23 jaar en Beunde
Neeltje Elizabeth, oud 19 jaar.
GEBQRBNI Helena Berendina Johanna,dochte
vaniStraubjTheodorus Antonius en Donkers
Berendina.

— ADVSRTBNTIES,—

COOPERiiTIEVE BOERENLEEHBANK

BROEK IN WATERLAl^D. '

Algemene Ledenvergadering te houden op
donderdag 5 maart 1959 's avonds om 8
uur in Cafe "Gonoordia" te Broek in V/a-

terland.De rekening en balans met bijbe-
horende uittreksels over het afgelopen
boekjaar,alsmede de voordrachten der
verkiezing liggen vlg.art,17 sub 2 der
statuten gedurende de zittingsdagen ten
kantore der bank voor de leden ter in-

zage.Aanvulling van de voordrachten der
verkiezingen kan geschiede'n door tenmin
ste tien leden en uiterlijk tot 26 febr.
1959. (art.14 H.R. ). jj^mens het bestuur

D.Ubbels jwnd.voorz.

Er ontbreken nog enkple formulieren met g
gevens over honaen,riolen en bootjesiWilx IJ
alleraaal _e^ Uw formulier al is i
i"n"geleve"rd7""Zo""'n"eenVda"n"'"direc"t"'"db"e"hr


