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BYZONDEP1E VORiJN VAN HULPVERLENING. 	verdwenen om plaats te maken voor closets 
Het is de laatste tijd verschillende malen met waterspoeling.Tussen twee haakjes er 
voorgekomen,dat het gemeentebestuur aan 	zijn toch nog wel een aantal primitieve pri- 
enige inwoners een byzonder soort van hulp-4vaten in gebruik,d.ie nodig vervangen zou- 
verlening moest geven.Het is,dachten wij, 	den moeten worden. 
genoeg bekend,dat een ieder,die in moeilj-::Aan de mogelijkheden van toepassing van de; 
ke financiële omstandigheden verkeert,zichpremierege1ing is nu uitbreiding gegeven 
zonder schroom tot het gemeentehuis kan 	door ook het maken van een douche-ruimte 
wenden om daar de moeilijkheden en de moge-::aan te merken als een verbetering, welke 
lijkhed.en van hulpverlening te bespreken. gesubsidieerd. kan worden. Degenen, die dus 
Bij de leden van het gemeentebestuur of bij van plan zijn om in hun woning een douche-,: 
de desbetreffende ambtenaar kan men vrij 	ruimte in te richten, kunnen hiervoor een 
uit spreken.En altijd zal getracht worden bijdrage in de kosten krijgen. Nadere in-
de hulpzame hand te bieden.Maar komt U danlichtingen worden U ter gemeente-secreta-
alstublieft voor dat het te laat is.0 kentrie gaarne verstrekt. 
allemaal wel het bekende spreekwoord van 	= Muziek en zang op het podium. 
het verdronken kalf ende put ?

die gedempt op maadag 11 en dinsdag 12 maart j.l. ga-moet worden.Welnu,w-ij 
willen liever voorko_van het Waterlands Amusementsorkest en de 

men dat het kalf verdrinkt,an dat wij het plaatselijke zangvereniging een gecombi- 
uit de put moeten halen.Zoals 	

uitvoering in het Broeker Huis. Wij 
le malen nu zijn mensen bij ons geweest, 	hebben de tweede avond meegemaakt en kun- 
waarvan het kalf eigenlijk al in de put 	niet anders zeggen, dan dat het een 
lopen was.Om het concreter te zeggen.-op 	

bijzonder gezellige avond was. Muziek, zang 
het moment,da-t een deurwaarder met een 	en schetsjes volgden elkaar in een snel 
executie-vonnis bij U op de stoep staat is tempo (zeer belangrijk.') op. liet samengaan 
het eigenlijk al te laat om in te grijpen, van muziek- en zangvereniging onder 66n 
De gevallen,die wij op het oog hebben,heo- dirigent opent goede perspectieven voor de

::  
ben wij toch nog kunnen helpen,zj het met toekomst. Het moet voor beide verenigingen 
veel meeite.Daarom vandaag deze goede raad.::een stimulans zijn om gezamenlijk te kunnen 

dreigt U,om welke reden dan ook,in finan- optreden. Wij vernamen dat de maandagavond 
ciële moeilijkheden te raken,wendt 13 dan Zo; zeer slecht bezocht was (ongeveer 10 per- 
vroegtijdig mogelijk tot het gemeentehuis. 	sonen). Waar ligt dat aan? Was er niet ge-  
Wij kunnen 13 dan met raad en daad terzijde noeg bekendheid gegeven aan deze avonden? 

:staan. 	 Of gelooft men het wel? Hoe het ook zij, 
het was erg jammer voor al diegenen, die 

	

== BEJkA.RDLiISOCIEI?LIi. 	
hun tijd en moeite ervoor hadden gegeven. Vanaf heden vinden de bijeenkomsten van de 

Bejaardensociëteit plaats in de leerkamer 	Verloting Bejaardensocieteit. 
aan het Kerkeplein i.p.v.in Het Broeker 	Tijdens de bovenvermelde muziekuitvoering 
Huis. 	 werd getrokken de verloting, gehouden ten 

=====;bate van de bejaardensociëteit. Op onder- 
VERRUIMING 	 staande nummers zijn prijzen gevallen. Af- 

van de premie-regeling woningverbetering, halen s.v.p. vr 1 april as. in het Broe-
IVelen van onze lezers zal het bekend zijn, ker Huis, 
dat er een premieregeling woningverbete- Kleur groen, nrs. 67,  70,  95, 115, 116, 

Iring  bestaat.Rijk en gemeente samen geven 1279 162,  2439 2449 336 9  365, 908, 914, 
een bepaalde subsidie,wanneer een bestaan- 922, kleur oranje, nrs. 4, 159 32, 45, 55, 
de woning zodanig verbeterd wordt,dat het 122, 123,  132,  1559  196 9  1989  209 9  2519 

Iwoongerief daardoor stijgt.In onze gemeente 282, 291, kleur rose, nrs. 308, 4369  451 9  
1 in van de mogeljkheden,welke deze regeling 471, 503,  5679  605,  638 9  666 9  766 9  8259 

biedt,al ruimschoots gebruik gemaakt.Vele 831, 846 9  871, 886, 895 9  934, 946, 969. 
1 privaten zijn met behulp van deze regeling 



In verband met de opening van de Jeugdher-.i:  
berg berichten wij U dat op 3 april a.s. 
voor de laatste keer uitlening van boeken 
kan plaats vinden op woensdagmiddag. 
Dus na die datum alleen uitlening van boe-4 
ken op woensdagavond van 7 - 8 uur. 

=="BELANGENGEENSCRkP VOOR STOPZET-=== 
TING VAN DL VUILNISSTORTPLAATS". Met ingang van 23 maart as. 	(mor- 

Wij mogen opmerken dat sinds de oprichting gen dus) worden door brandstoffen- 
van de "Belangengemeenschap op 28 januari handel 	

Th.J. van Gog 
j.l. in het "Tramstation", wel wat gebeurd 
is op of rond de vuilnisbelten in de Veen- 's zaterdags geen brandstoffen meer 
d.erijpolder, officieel geheten de Volger- bezorgd. 
meer Polder. De gebeurtenissen volgden e1- De overige werkdagen zijn wij uiter- 
kaar soms zo snel op dat wij niet altijd aard. gaarne tot Uw dienst. 

in de gelegenheid waren IJ op de hoogte te Beleefd aanbevelend, 

houden van de stand van zaken. Ook nu zou- Th. van Gog. 
den wij U een hele opsomming kunnen geven  
van de zevoerde corresDondentie. mondelin- 

Voor de zeer vele blijken van be-
langstelling en medeleven, onder-
vonden tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van onze lieve man, va-
der en zoon 

Tjeord. Nooij, 

betuigen wij U onze oprechte dank. 
Uit all*t naam: 

E. Nooj-van Gog. 

Broek in Waterland, 22 maart 1963. 
Roomeinde 39. 

ge en telefonische gesprekken met vele par 
ticuliere instanties etc. etc. Het Bestuur 
meent echter dat het beter is in een Alge-. 
rnene Ledenvergadering een uiteenzetting te 
geven  van onze activiteiten. Wij nodigen 
dan ook alle leden uit tot het bijwonen 
van een Algemene Ledenvergadering op 26 
maart a.s., te 8.15 uur in het Tramstati-
en" • De agenda omvat: 
A. Opening. 
2. Notulen oprichtingsvergadering. 
3. Mededelingen over uitgaande en binnen-

gekomen brieven. 
4. Financieel overzicht. 
.5. Rondvraag. 
Wij hopen op Uw aller komst te mogen 
nen. Ook niet leden belangstellenden 
van harte welkom. 

BURGERLIJKE STAND. 
reke- 
zijn GEBOREN: Gerardus Johannes Rudolf,zoon van 

R.van Zaanen en G.J.Eggers. 
OVERLEDEN: Tromp,Cornelis, oud 78 jaar, 

	

KERKDIENSTEN 	
echtgenoot van van Keulen,Antje. 

Zuid.erwcude: 24 maart 10.00 uur: B.Elzinga ONDERTROUWD: Kater,Adriaan Joseph Leendert, 
31 maart 7.30 uur B.Elzinga 	 oud 26 jaar,wonende te Edam, 

	

:Uitdam: 24 maart 7.30  uur: B. Elzinga. 	 en de Wit,Martha Anna,oud 22 

	

31 maart 10.00 uur. B. Elzinga. 	 jaar,wonende te Broek in Via- 

	

DERTLI'TTIES 	 terland. 

NUTSBIBLIOTHEEK. 
B E R KERF 

Laan 44 

voor rijwielen en bromfietsen 

100 service. 

= Mevr. te Boekhorst, Parallel-. 	= 
weg 239 vraagt hulp in de huis-
houding voor de morgenuren 

Algemeen Ziekenfonds "Purmerend en 
Omstreken", Hortentiastraat 1 9  

Purmerend.. 
Aan onze verzekerden te Broek in 

Waterland. 
Hierbij nodigen wij U uit tot het bij-
wonen van een vergadering, te hou-
den op 28 maart 1963, les avonds om 
8 uur in Hotel-Café-Restaurant "Con-
cordia", Dorpsstraat 1 te Broek in 

Waterland. 
Agenda: 1 Opening. 

2 Verkiezing verzekerden-
vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger. 

3 Rondvraag. 
4 Sluiting. 

HET BESTUUR 


