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OP-GAAN VAN D1 STICHTING 1,DE? DPOIKIR GEMEENSCHAPV 

WAARSCHUWING == 	 Daarom schrijft art.27 van het Vreemdeli 
onaangename ervaring  r de nacht ri 	ir1 mY± rrnr dat 	i r 'e  0 	0 	 J • 

maandag  op dinsdag j.l.brengt ons er. toe TJ.nachting van een buitenlandse kennis gege-
nog eens uitdrukkelijk op het hart te bin- ven moet worden aan het Hoofd van de 
den toch bijzonder voorzichtig te zijn met 	Plaatselijke Politbe. Dit geldt niet alleen:  
alle mogelijke soorten verwarmingsapparaten. voor hotelhouders, maar ook voor particu- 

• Wij weten het best: in deze uitzonderlijk 	heren. Bovengenoemde ervaring leidt er to 
koude winter worden allerlei hulpmiddelen U allen op dit voorschrift te wijzen. De 
te baat genomen om waterleidingen te ont- kennisgeving dient te bevatten naam,voor-
dooien, voor voedselvoorrden boven het .. namen,gebçortedatum en- plaats en woonadres 
nulpunt te houden of gewoon om het in huisvan de vreemdeling. Deze gegevens dient U 
lekker warm te hebben. Maar let U toch 	te putten iit het paspoort. En dan moet de 
vooral op deze petroleumkacheltjes.,elektr. kennisgevingdagelijksvr 24.00  uur binnen 
kacheltjes enz. Zorg, dat er geen licht 	zijn bij de Postcommandant der Rijkspolitie, 

:ontvlambaar materiaal vlak bij is. Contro- Wagengouw 4c1. 
1 leerhet goed branden gergeld en laat •ze Op de naleving van dit voorschrift zal 
niet omvallen. Bijna iedere dag lezen we in scherp worden toegezien. 
de krant van branden Het blussen is in 

DE VUILNISBELT.=== deze omstandigheden moeilijker dan ooit. 	 .. 
Iletwordt,dachten wij, tijd weer eens iets te :Een uitbrekende brand nu zou tot een grote:: .. 	 • • 

• dus 	 over de vuilnisbelt. De televisie :ramp kunnen leiden. Wees aus extra voor- • • 

	

	 is op bezoek geweest en zou j.l. vrijdag eeii zichtig. En dan nog iets: overal verspreid ' t 
t filmpje er over laten zien en wat vraag- 

in de gemeente zijn brandbijten gehakt. Het gesprekken laten horen. We hebben gekeken, 
openhouden daar-wan is Uw belang en Uw taak maar alles wat je zag, geen vuilnisbelt. 

.Verschuilt U niet achter anderen, maar zorgHet  zal waarschijnlijk verschoven zijn naar 
er voor, dat de bijten open blijven. 	 een volgende uitzending van de rubriek 

"Brandpunt!. Maar hoe staat het nu met de 
INENTING TEGEN POLIOMYELITIE 	 procedure, die rondom de Vuilnisbelt aan 

Op donderdag 31 januari a.s. krijgen de 	de gang is? In de zomer van 1961 heeft de 
kinderen, geboren in de 2e helft van l961, exploitatie Mij., de n.v. Bavo, een hinder 
hun4e en laatste inenting tegen kinderverwetsvergunning aangevraagd bij .-& VJ. van 
lamming, en wel om 	 sterdam. In januari 1962 was er. gelegen— 

:10.30 in het Broeker Huis te Broek in W. 	held om bézwaren in te dienen en daarvan 
13.30 in de O.L. School te Zuiderwoude 	1a dan ook ruimschoots gebruik gemaakt. 
14.00 in de O.L. School te Uitdam. 	1 O.a. door de gemeentraad en door een groot 
( Op dezelfde dag is er een inenting voor aantal ingezetenen. Daarna is er een hele 
kinderen, geboren in de le helft van 19629 tijd weinig meer vernomen. Wij wisten wel, 
tegen polio,diphterie,kinkhoest en tetanus at er binnenskamers veel overleg werd 

VREEMDELINGEN. 	 gepléegd, dat allerleiautoriteiten en com- 
Nog een onaangename ervaring overkwam ons missies hun oordeel hebben gegeven doch 
deze week. Bij 64n van onze plaatsgenoten 
verbleef een Duits paar, dat, naar nader-
hand bleek, diverse vergrijpen op de kerf-
stok had. Diefstal van autots,vafl  radio's,;:  
elektrische, apparaten etc.etc.Een hele 
waslijst. Het komt nogal eens voor, dat 
duistere figuren uit andere landen ons 
land binnenkomen om te zien, of er hier 
iets van hun gading is. Vaak zijn hun namen:„  
al bekend bij de politie-adzni..nistratie.MaaI 
het gaat er dan nog om te weten, waar zij ... 
verbiijvenA ........ . ........ . ................... .... . ......... ——— ...... .... .... ......... ....... 

Een 
1- 

daar buiten bleek weinig van. En intussen 
ging het storten gewoon door en tot over-
maat van ramp ging de zaak nog in de brand 
ook, zodat we af en toe heerlijk genoten 
van de stank. Maar ziedaar, bij besluit van 
10 januari 1963 hebben B. &W. van Ansterdain 
de hinderwetsvergunning verleend. Omkleed 
met een heleboel voorwaarden. E6n van de 
voornaamste daarvan is, dat het gestorte 
vuil dagelijks moet worden overspoeld met 
grote hoeveelheden water. Daartoe is nodig, 
dat de ........ 	r e ..noveenaantal water- 



spuiten gaat beschikken,die eveneens moeten' 	 = BffEGEPJJIJKE STND.=== 
worden gebruikt voor het blussen van brand-Ge'boren: Dirk Jan, zoon van Yb.Schoon en 
en, zo die mochten ontstaan. 	 G. Nat; Johan Henk, zoon van J.P. 
Degenen, die indertijd bezwaren hebben inga- 	 Mars en K.W. Hetjes. 
:bracht, hebben van het besluit van B. & W Ondertrouwd: de Goede,Dirk, oud. 25 jaar en 
van Amsterdam een afschrift gekregen. Zij 	 Dobber,Jantina Cornelia,oud 20 jr. 
cunnen nu van dit besluit in beroep gaan bij===== 
de Kroon en wel v66r 30 jan. a.s. (indienen 	 == KERKDIENSTEN 
bij het Gemeentebestuur van Amsterdam). Of Broek; 27 jan. 10.00 uur ds.Buskes. 
de raod van dit beroepsrecht gebruik zal 	 3 febr. 10.00 uur ds.Buskes. 
rnaken, is op het moment, dat wij dit schrij- Uitdam:27 jan. 
von, nog niet bekend.Woensdagavond 23 jan. 	 7.30 uur de. van Dijk te Edani. 
beraadslaagt de Raad. hierover. In die ver- Zuiderwoude.27 jan. 10.00 uur de. B.Elzingaf  
gadering zal ook een vertegenwoordiger van 
het Ainsterd.amse Gemeentebestuur aanwezig 	 ADVERTENTIES 
zijn om vragen te 'ooantwoorden, toulichtin- 	EER KEFF, Laan 44 
gen te geven(en kritiek te incasseren.) voor rijwielen en bromfietsen 
Belangrijk zal uiteraard het antwoord zijn OP 	 100 % service. 
de vraag of scherp toezicht op de naleving 	 - 
van de voorwaarden zal plaats vinden, aan- 	Hartelijk dank aan allen voor de vele 
genomen dat de voorwaarden op zichøelf vol- blijken van belangstelling bij mijn 
doende zouden zijm voor de hinder te weren. 	terugkeer uit het Ziekenhuis. 
De houding van de exploitante, die zich aan 	 C.Nooy , Kerkplein9. 
de nu ontstane branden al enkele maanden 

:niets gelegen laten liggen, is alvast niet 
Overgenomen uit het blad van de :erg bemoedigend. En de weigering van de 

Amsterdamse Brandweer om te koioen blussen, 	 ZkA1SE GEENSCHAP 

is ook een dubieuze zaak. 	 TANEND: Het verenigingsleven is tanend, i 
,Aan de andere kant dienen wij te waken voor een weel gehoorde verzuchting. De kwade 

de illusie, dat de Kroon met gén penne- 	geest is de t.v. De op de boeman bibberkast 
streek de gehele vuilstorting zou doen ein-gei'ichte,beschuldigende vinger moet echter 

-dien. Het probleem, waar het in wezen om in heel veel gevallen naar de eigen vereni-
gaat, is dat van de vuilverwijdering van de gingsborst wijzen.Vele verenigingen hebben 

.steden( en dorpen) in ons land. Overal 	blijkbaar toch niet zo'n sterke binding met 
kampt men er mee: de hoeveelheden afval 	haar leden kunnen maken als hun besturen 
worden steeds groter en de vernietiging of veronderstelden. Anderen hebben de verdedi- 
verwijdering daarvan is een levensgroot 	ging (het behoud) van hun belangen belang- 
probleem. Voor de oplossing hiervan, die rijker geacht dan een herwaardering van de 
snel komen moet, zullen nog wel heel wat :eigen activiteiten en opvoering van het peil. 
rapporten volgeschreven vrordei. 	 De meesten hebben de tekenen niet ver- 

staan en derhalve de sociaal-culturele boot 
:;;vRsLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
Huishoud 	vergadering gehouden op 16 gemist Te vaak is de zelfwerkzaamheid der 

leden niet gestimuleerd, welke stimulans 
januari 1963 in het café Concordia te 	

thans nog vaak ontbreekt: het is nog veel 
Broek in Waterland. De voorzitster mocht 

"doen voor" i.p.v, "doen met". Herorinte- 
bij de opening 17 dames welkom heten. Dat 

ring op de eigen functie zou voor vele ve 
de opkomst zo gering was kwam wel door het 

enigingen een gezonde douche zijn. 
koude weer en de zeer slechte weg, Ook 	NUTTIGOnlans is de gerestaureerde zaal 

:heette Mevr. Middelbeek de heer van Dijk, 	 1tsgebouw in gebruik genomen.Deze - :van het 
vertegenwoordiger van de Voor1ichtingscom- aan ongeveer 200 personen plaats biedende 
missie uit het levensvorz.bedrijf, harte- :ruimte is een anwinst floor de gemeenschap. 
lijk elkon Na de opening werd het bende- Een evenwichtige kleurd.osering,een aantrek-::  

:lied gezongen. Daarna de notulen en het 	kelijke meubilering en stotfering,functionee 
jaaroverzicht voorgelezen- Mevr. Buys- 	aaneast bbwerkstelligen een sfeer, welke 
v. d. Cer las het financieel verslag voor. zich 1een-  voor het doen 
Mcv:-. Tolman en Mevr. Boyer-Klein hadden plaatsvinden van manifestaties op behoorlijid 

niveau. Deze ruimte- zo verwacht men -zal 
dc kas en boeken gecontroleerd en alles in het bezoek aan o.m. de Nutsbijeenkomsten ze 
oude bevonden. Vervolgens ging men over 'ker stimuleren. Dit zal echter niet alleen 
tot het kiezen vnn 3  nieuwe bestuursleden.:: estuursleden. door de zaal worden bepaald. In eerste aan 
Gekozen werden Msvr.Bolke-Frans,Mevr. V. leg speelt hetgeen wordt geboden een rol. 

Hoe  nuttig deze zaal dan moge zijn voor 
Weren--fleynders en Mevr.Nierop-Kalverboer 't Nut e.a.,'t Nut wordt pas gediend als in 
(herkczen). Hierna kreeg de Heer van Dijk deze entourage i.ets gebeurt, dat een wezen- 
ho-t woord. Deze hield een zeer gezellig 	lijke bijdrage vormt tot verduidelijking van 
p:atje over de voordelen en vele vormen de menselijke situatie. Dat zou nut hebben 

tot het algemeen. In het huidige Nuts-pro- van het afsluiten van een verzekering. Na 
de psuze vertoonde spreker nog 2 films, 	gramma staat zulks helaas nogal op de ach- 

en iste een levensverz.film "Afspraak mei 

	ach- 
tergrond, Hopelijk brengt deze zaal dit op - 
de voorgrond. de toekomst" en een film van Bert Haanstr 

d: zee was niet meer". Een boeiende 
f±1 waarin alle tradities en folklore van 	VOOR AL UW BANKZAKEN 

&t vissersdorpjes en stacUjes rond de voor--tNAAR DE 
- malige Zuiderzee waren vastgelegd. Na veld 

dankwoorden in 't bijzonder aan de Heer 0: 	 PLAATSELIJKE BOERENLEENBANK. 
lvr. de Vries voer de heerlijke verwarmd.e. 

a1- ... -wen.staevoorz-eenid wel tus 	Wordt Donateur van de Broeker Gem. schap. 
------------------------------------------------------------------------1_ - - 	................................................................................................................... 


