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AFSCHEID GEMEENTE-SECRETARIS. === motoren,waar iedere bezitter vaneen derge- 
Het zal de meeste van onze lezers 	 voertuig aan mee kan doen. 
zijn,dat de gezondheidstoestand van de ge- Maandag 6 aug Optreden van een Canadees 
meente-secretaris9 de beer J.P.M.van Dieren,: JeugdoTkeSt 
de laatste tijd- te wensen overliet Een keu- Dinsdag 7 aug Bridge-(en k1averjas)wed.strj4. ring heeft uitgewezen,dat het voor hem nieIjoensdag 8 aug Optreden van het Broeker 
verantwoord is zijn drukke werkkring te bli3 musementsorkest 
ven verv-ullen.Op grond daarvan zal in de 	Donderdag 9 aug: Gymnastiek-demonstraties. 
!hedenavond te houden raadsvergadering aan Vrijdag 10 aug: Taptoe. 
heni eervol ontslag worden verleend uit Z]Jfl Zaterdag 11 aug: Kinder-en Volksspelen. 
:gemeentelijke betrekkingen met ingang van 	Voetbalwedstrijd. 
l juli a.s0Morgenmiddag 30 juni zal aan dit In onze volgende nummers zullen wij natuurlijk 
afscheid een byzondere raadsvergadering 	nog uitvoerig ingaan op de verschillende 

.:worden gewijd.De aanvang daarvan is bepaald onderdelen van de feestweek.Wij hopen van 
op halftwee.Voor deze vergadering zijn een harte,dat deze week in alle opzichten zal 
aantal uitnodigingen verzonden.Voorzover 	slagen.Veel werk is er al voor ged.aan:veel 
de ruimte in de Traadz.aal het toelaat9 Zijfl zal er ook nog moeten gebeuren.Indien er een 
ook andere belangstellendenwelkom.Daarna5 beroep op U wordt gedaan om voor gen of an-
vanaf drie uur,zal er in Café "Concordia" der onderdeel Uw medewerking te verlenen9 
voor een ieder gelegenheid zijn de heer en hoopt het comité daarvoor een willig oor te 
mevr.van Dieren te ontmoeten.Wij hopen,dat vinden. 
velen van deze gelegenheid gebruik zullen 
maken. Hoewel hier uiteraard niet van een 	 V.V.V. NIEUWS. 
bij uitstek feestelijke gelegenheid kan wor- In mei j.l.hield de plaatselijke vereniging 
den gesproken,is het toch wel zo,dat deze voor vreemdelingenverkeer een zeer geanni-
gang van zaken er toe zal bijdragen9dat de :meerde jaarvergadering in Caf"Concordia". 
heor van Dieren nog vele jaren van een wat Op de vergadering waren mede aanwezig de 
rustiger leven kan genieten.Daarbij zal hij directeur van de Streek V.V.V.Noordholland 
zeker de actieve rol9die hij in een aantal boven het Noordzeekanaal en de vertegenwoor- 
verenigingen en instellingen speelt9 nog 	diger van het gemeentebestuur9weth.de Wit. 
met plezier an ambitie blijven vervullen. 	Uit het jaarverslag over 1961 bleek dat op 
Een ambtelijk afscheid dus5 met daarnaast 	de statuten der vereniging de Koninklijke 
nog vele perspectieven voor een nuttige 	goedkeuring werd verkregen en voorts dat 
tijdpassering. 	 naar schatting 40.000 bezoekers in 1961 een 

====bezoek aan het dorp Broek in Waterland brach- 
DE BROEKER FEESTWEEK. 	 ten.Vele malen werden scbriftelijk,telefonisch 

In het begin van dit jaar deelden wij IJ mede en mondeling inlichtingen over ons dorp ver-
dab de Broeker Gemeenschap een comité had strekt Door het slechte weer en andere om-
ingesteld om een feestweek voor te berei- standigheden konden enkele beraamde activi-~, 

::d.en tijdens de Broeker Kermis.Daarna heeft -teiten geen doorgang vinden.In verband met 
U er niet veel meer van gehoord.0 moet maar de gewijzigde statuten moest het bestuur met 
denken:geen tijding,goe&e tijding.Maar nu is-2 leden uitgebreid worden.Hiervoor werden 
het dan zover,dat het comité voor het voet gekozen de heren Franke en Nierop.Voor de 
licht treedt met een programma voor de ge- in augustus te houden feestweek werd volle 
hele week.De nodige afspraken zijn reeds ge-'medewerking toegezegd.Door de zorg van de 
maakt.De voorbereidingen vorderen thans 	V.V.V.zal Purmerend's Stedelijk Orkest op 

,:iedere dag.Het wordt9als er geen tegensla- 23 juni een concert op het kerkplein geven. 
gen komen,een plezierige week,waar ieder- Ook werden nog de mogelijkheden van een jaar-
een genoegen aan kan beleven.De week inde- :: lijks terugkerend feest(openluchtvoorstelling) 
ling is als volgt gemaakt: 	 besproken,terwijl ook de parkeermoeilijkheden 

:Zaterdag 4aug: Openluchtbal met muziek 	ter sprake kwamen. 
door het bekende Bonelli-sextet. 



	

:,P.S. Het zo juist genoemde concert heeft 	1CaiIiI *V 	1i6Öt " Odäán liüî's 
:middels plaats gevonden.Vooral omdat heteennen we weer op een geslaagde dag terugzien. 
mooie avond was klonk de muziek op het pin 	 G.N.K. 
prachtig.De belangstelling van de zijde van PLuIwEE-:N KONIJNENHOUDERS VERENIGING. 
onze inwoners had groter kunnen zijn.Zij die Op dinsdag hield onze vereniging haar jaar-

er niet waren,beb'ben werkelijk iets gemist. LLijks uitstapje.Dit keer was de reis naar De 
Red. 

	

	Bosch,waar we allereerst een kopje koffie 
==== gebruikten.Vandaar naar de Efteling(Sprook-i 

LJiKBETUIGING. 	 jesbos.),waar we naar vele sprookjes en gro 
Namens alle be.jaarden,danken wij allen die te karpers gekeken hebben.Vand.aar weer terug 
meegewerkt hebben om ons weer een onverge- naar den Bosch,waar we de Heinekens Bier-
telijke dag te bezorgen.Het was een pracht : brouwerij bekeken hebben.(Vpor de liefhebbers 
dag,wij hopen dat het ons is gegeven om het is hier bier genoeg).Na afloop van het be-
volgend jaar weer mee te kunnen gaan. zichtigen werd in de Cantine een film ge- 

'aaid over de opening van de fabriek door Namens alle Bejaarden. 	Prins Bernhard.Vele glazen bier werden hier- 
bij genuttigd. In de terugweg werd nog een 

DE OPENBANE SCHOOL 1 OP REIS. 	 maal gestopt in Hilversum bij de Annals Hoeve. 
Bleek de schoolreis der klassen 1,2,3 en 4 Het was de hele dag mooi weer.En allen heb 

	

ondanks een uur vertraging een succes te 	ben dan ook genoten van dit uitstapje,het- 
zijn geweest,de driedaagse tocht van de 	geen voor het bestuur een grote voldoening 
hoogste klassen spande toch wel de kroon. is alsmede voor de Na. Oorbeek waar de bus 
De eerste dag voerde de 35 kinderen en 4 gehuurd was. 
geleiders  via Purmerend,Enond en Bergen 
naar de Jeugdherberg in Schoorl.De tweede 	 COLLECTE ROODE KRUIS. 
dag werd doorgebracht met wandelen.Vanuit De opbre.igst van de collecte voor het Rood& 

de J.H.naar het strand,aar langs naar Cam L Kruis bedroeg:Broek in Vlaterland f 326 25 

perduin en via Groet weer huis toe.De laat_ Zuiderwoude f 82,25 en Uitdam f 15 9 65, in 

ste dag was bestemd voor de terugtocht. 	totaal dus f 424,15.Harteljk dank aan alle 

Droog en zonnig weer vergezelde ons op deze collectrices en collectanten. 
• dagen. (de woensdag er voor leek het er niet 	 - ACTIE. 
opi).Van deze plaats af wil ik ook nogmaals1 de komende week wordt weer Uw aandacht 

dank zeggen voor de voortreffelijke assis- gevraagd voor de jaarlijkse inzameling t.b.. 
tentje der dames Lobbes en Nooy en de Heer het Anjerfonds.Dit fonds heeft tot doel hei 

	

Eppenga.De vereniging voor Volksonderwijs 	verlenen van steun aan culturele aotivitei- 
en de Gemeente nog onze hartelijke dankr v Oo ten van allerlei aard.De inzameling geschidt 

	

de bijdrage in de kosten.De prijs kon mede 	door het ten verkoop aanbieden van fotokaa- 
daardoor voor de kinderen zo laag mogelijk ten van het Koninklijk gezin.De prijs van de-7:  

	

worden gehouden. Al de kinderen die deze 	ze kaarten is f 0925. 
tocht hebben meegemaakt wil ik een grote • 

• pluim geven voor hun prima gedrag. Ze sta- BURGERLIJKE STAND. === 

	

ken goed af tegenover de kinderen van de 	GEBOREN: Jan Erik,zoon van J.v.d.Zaag en K 
andere scholen die ook in de J.H.aanwezig v.d.Beek; Nelly llendrika,dochter van G.Mar 
waren, gefelicitéerdi 	 C.D. 	en G.Pronk;nigje,dochter van A.Polman en 

K.Koopmans. 
ZOENR-UITSTAPJE VAN DE PLATTELLNDSVROTJWEN. ONDERTROUT: Verhoef,Gerrit,oud 24 jaar en 
Begunstigd door uitzonderlijk mooi wèer had Oudejans,Catharina Hillegonda Johanna,oud 
OP 7 juni 1962 het jaarlijkse zomer-uitstap- 23 jaar;de Gier,Jan Koenraad,oud 27 jaar ei 

	

je van de Plattelandsvrouwen plaats. 43 	Groot,Marie,oud 25 jaar;de Haan,Hendrik 

	

dames namen hieraan deel.Het doel van de 	Antoon,oud 25 jaar en Schaap,Trjntje Elisa- 
reis was Holten en de Holterberg.iîa eerst beth Cornelia Hendrika,oud 21 jaarPunt,Si-

de dames van Katwoude,Monnikenclam en Zui- mon,oucl 26 jaar,en Lof Af ina Hendrika,oud 
derwoude te hebben opgehaald werd om acht 24 jaar. 

uur vanaf de Parallelweg gestart.V.00r het Gehuwd: Dobber,Willy Herman,oud 26 jaar en 
vertrek, heette de voorzitster Lievr.Middel Leeuw,Greta Ali,oud 22 jaar;Meyn,Jacob,oud 
beek-Groot alle dames hartelijk welkom en 	23 jaar en iVioenis Aaltje,oud 21 jaar. 
wenste ons een gezellige dag toe.De eerst Overleden: Zonneveld,Dirk,oud 64 jaar,echt-
stopplaats was Amersfoort waar in het Die genoot van N.Gedink;Hooyer,Teunis9 oud 58 

	

renpark een kopje koffie werd gedronken. 	jaar,echtgen.van E.van Uffelen. 
Na even heerlijk van het zonnetje te hebbez 

	

genoten ging het verder naar Diepenheim, 	 ADVERTENTIES: 
waar de meegebrachte lunch werd gebruikt. VAKANTIE KRUIDENIERS BROEK IN WATERLAND. 
Na de lunch vervolgden we onze reis door 	Hieronder een rooster van de data wanneer 
het Hollandse Zwarte Woud naar Nijverdak. 	de betreffende kruideniers met vakantie 

	

Vanaf Nijverdal begon onze tocht over de 	gaan en welke winkels dus gesloten zijn: 
prachtige Holterberg.Een ieder heeft daarVan 16 juli t/m 21 juli: M.Plas,Parallel-
volop genoten van het prachtige panorama. weg en J.Posch & Zn.Havenrak. 

	

Op de Holterberg werd in de uitspanning 	Van 23 juli t/m 28 juli: Wed.Mulder,Dorps- 
ttDe Drie Wielen"verpoosd- en was er tevens straat en D.H.Ruyterman, Roomeinde, 
gelegenheid om een wandeling te maken.Om . 	 De gezamenlijke kruideniers. 
± 5 uur werd weer ingestapt en ging het  
op Apeldoorn aan waar in HotelttDe Oranje- TANDARTS HOEDMVJAN is afwezig van 
bbomt' ons een voortreffelijk toebereid di- •., 	 13 juli tot 20 augustus. 

•ner wachtte.Tijdens het diner bedankte Mw. 	Spoedgevallen Centr.Doktersdienst 

van Dieren-Bruyn namens alle dames het 	 Telefoon 020 - 728776. 
bestuur voor eprachtige da.Om 10 Uur  


