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OP-GAAN VAN DE STICHTING DE DROffKfP. 

De vuilnisbelt 	 vervolgens langs de oostzijde van de berm- 
Zoals in ons vorig nummer stond vermeld, sloot langs die weg, langs de zuidzijde 
heeft de gemeenteraad zich op 20 mei j.1.van de weg,genaamd Gaiggouw en langs de 
beraden over de vraag, of tegen de thans wstzijde van de weg over de Belmermeerdijk 
door Gedeputeerde Staten van NoordhollandtOt de derde boerderij (vanaf de Galggouw) 
verleende Hinderwetsvergunning voor de 	zijn en blijven omgeven door een twee meter 
vuilnisbelt beroep diende te worden inge-hoge stalen omheining met een afrastering 
steld bij de Kroon.Het ging er dus eigen- van gegalvaniseerd harmonicagaas met een 
lijk om, of de eisen, die thans aan de ex-maaswijdte van 50 mm en draaddikte nr. 13. 
ploitant zijn opgelegd, voldoende waarborgw r  beplanting aanwezig is,moet de omhd-4 
geven tegen het veroorzaken van overlast ning tussen deze beplanting en de inrich- 
en hinder aan de inwoners van onze ge- :ting worden geplaatst.Tenminste énmaal meente. Daarbij moest er van uit gegaan 

Ter week en overigens zodra het gaas plaat- worden, dat de voorwaarden ook werkelijk 
nagekomen zullen worden. De Raad 	 :selijk voor 2+0% per m2 door aangewaaide was het 
er unaniem over eens, dat de thans opge- toffen is bedekt,moeten deze stoffen te 
legde voorwaarden een veel beter samen- dier plaatse daarvan worden verwijderd; 
stel van bepalingen bevatten dan de inder Set storten mag geschieden op ten hoog-: 

tijd door B.en W. van Amsterdam opgestelde::  te 5 plaatsen; de totale oppervlakte aan 
voorwaarden.  Met de door Broek in Water- ionafgedekt vuilnis in de stortplaats mag 
land naar voren gebrachte bezwaren en sug-niet groter zijn dan 2000 m2; 
gesties is nu terdege rekening gehouden. ::6.Ten hoogste twee weken na het storten 
Een paar belangrijke punten uit de ver- moet het vuilnis zijn samengedrukt en 
gunning willen wij hier vermelden: 	galiseerd door een bulldozer met een ge- 
1.In de inrichting mogen geen stoffen,vanWCht van tenminste 1-f000 kg en zijn afge- 

welke aard ook,worden verbrand;wanneer dekt met een laaf aarde, zand of verteerd 
door een of andere oorzaak,b.v.broei, 	vuil tot een dikte van tenminste 0,15 m; 
brand ontstaat, moet deze onmiddellijk na het uitvoeren van deze werkzaamheden 
met het beschikbare blusmateriaal war- mag de hoogte van op land gestort vuilnis 
den bestreden, totdat het vuur afdoende::niet meer dan 2+ m boven de waterspiegel :  
is geblust;als blusmaterieel moeten aan-; 

bedragen; 
wezig zijn 2 motorspuiten;door middelvan 
elk van deze motorspuiten moet onder ai 7,Het bestaande oude stortgebied moet - 

voorzover dit niet reeds is geschied - zo le omstandigheden een hoeveelheid water 
van tenminste 2+00 1 	 spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een liter per minuut in 

half jaar, zijn geegaliseerd en afgedekt eventueel in de inrichting ontstane vlUITop de sub 6 vermelde wijze;voor het ega- haarden kunnen worden gebracht;de vuur- •liseren dienen -met bulldozers van tenmin.4 
haarden moeten zodanig worden opengelegd:: 6 	4000 kg gewicht,geregeld werkzaam te 
b.v.met hulp van bulldozers,waarvoor de*: jjn ; 

startplaatsen steeds bereikbaar moeten 8.Tenminste eenmaal per week moet op het 
Zijn. 	 terrein van de inrichting een intensieve 

.Drijvend vuil,waaronder ook hout,moet 	doeltreffende ratten- en muizenbestrijding':  
voortdurend worden verzameld en zodan1p15 hebben;in de zomermaanden moeten 
verwerkt,dat het niet opnieuw in het wamaatregelen  worden getroffen ter verdel- 
ter terecht komt; ging van ander ongedierte,b.v. vliegen; 

.Van de aan de noordzijde gelegen en tot 9.In de inrichting mogen geen varkens 
de inrichting behorende sluis moet - worden gehouden. 
wanneer deze niet voor scheepvaartver- 

Vooral het onder 6 vermelde was een keer wordt gebruikt -tenminste één stel: jensje door ons steeds met klem naar 
deuren gesloten zijn; 	 voren is gebracht.Voor het tegengaan van 

4-Het terrein van de inrichting moet aan de vervuiling van het water in de omge-
drie zijden,te weten van de dijk van de ving zijn de voorwaarden sub 2 en 3 belangi 
Burckmeer af in de noordelijke richting rijk. Daar komt nog bij,dat de vergunning 
langs de oostzijde van de boerderij,gele-een geldigheidsduur heeft van 5 jaar. Na 
gen aan ...weg, genaade 	gQ•,99t.van ...termijnzaldu.. 



beraad nodig zijn over de dan te nemen 	: 	MW. CSchreijer had succes == 
stappen. Hoewel de Raad meende, dat op 	16 mei 63 organiseerde de vereniging van enkele punten de formulering nog wel iets: 

plattelafldsvrouwen afd.Broek in Waterlard 
scherper had kunnen zijn, was men toch 	en Omstr. een avond in de Oud Holl,Taveer- 
van ooi41,..4at thans een behoorlijke 	ne "Neeltje Pater" te Broek in Waterland. 
waarbghpen was voor een zo min 	Voor deze avond waren de bejaarden van 
mogelijk hinderlijke wijze van vuilstor- Br. in W., Zuiderwoude en Uitdam uitgeno- 
ten Er van uitgaande, dat op de 	 de opening mocht de voorzitster 
van de voorwaarden inderdaad doeltreffendveie leden en bejaarden welkom heten, wat 
ZOU worden gelet, meende de Raad het niet: 05 natuurlijk zeer verheugde.Na het zingen 
nodig te achten nog in beroep te gaan bij van het bondslied deed de voorzitster nog 
de Kroon. Het is ons bekend, dat wel de enkele mededelingen o.a. het najaarsuit- 
exploitant van de vuilnisbelt in hoger be"* tapje dat op het programma stond,n.l.een 
roep is gegaan. Uiteraard, omdat door hemujtwisseijng met onze Zuster ver.in  Beier 
ie voorwaarden te zwaar worden geacht. 	met dien verstande dat onze leden het vol 
Zodoende zal dus uiteindelijk toch nog 	:gend jaar als gastvrouw zullen optreden, 
een Koninklijke beslissing omtrent deze en de plattelandsvrouwen uit Bergen de 
affaire genoicen moeten worden. De actie, gasten zullen zijnVan de leden was hier-
Welke door inwoners en gemeentebestuur isvoor veel belangstelling.Vele dames heb-
ondernomen om aan de bovenmatige hinder ben zich hiervoor reeds opgegeven. Daarna 

en einde te maken, en welke ons allen ge-,gaf de voorzitster de verzorging van deze:  
durende langetijd heeft bezig gehouden,isaVofld over aan Mw.CSchreijer en zij heeft 
dus nog niet tot een eind gekomen.Viel heb-' een ware feestavond van gernaakt.Zij 
en wij dC. indruk dat door deze actie en acht met eigen gitaarbegeleidingi bij- 

door de publiciteit, die hiermede SePaardj0flp hoort mijn lied Het omvatte caba. 

s gegaan, reeds nu op een wat voorzicht1-ret en levenslied es rond 1900.De  liedjes 
ger wijze wordt gestort en dat de exploivan Speenhof,Dirk Witte, Emiel Hullenbr 
tant wel heeft geleerd, dat hij maar nieten nog vele anderen wist zij op zo'n uit- 
. ongestraft zijn gang kan gaan. En dat 	stekende wijze naar voren te brengen,zodat 
vinden wij al een hele stap vooruit 	zij met de aanwezigen in de zaal direct 

contact had. De stemming zat er meteen in 
===BEJAARDENTOCHT=== 	 Er werd af en toe gezellig mee gezongen. 

Hiermede berichten wij dat de datum van an  het veelvuldig applaus was wel te mer 
de Bejaardentocht 1963 thans definitief ken dat haar programma buitengewoon in de 
:is vastgesteld op Lf juli a.s. De deelne- smaak viel.Na afloop gaf ze nog een toe-
mers(sters) van de vorige tocht hebben al-gift  en zo was deze avond voor de velen-
len een opga:c formulier ontvangen.. Nieuweezigen weer veel te vlug voorbij.Ook de 
deelnemers(sters) kunnen zich opgeven bijellige zaal in de prima bediening van de 
J Grift te Zuiderwoude of bij C. Nooij heer en Mw. Reitsma droegen het nodige bij 

tot het slagen van deze avond. 	G.N.K. te Broek in Waterland. 	
===== 	 ---BURGERLIJKE STAND--- 

===ZOMERVAKANTIE 	 : 	 T-------------- 
etrouwd:de Gier,Gerrit oud- 25 jaar, Van enige kanten is ons gevraagd om de - 
	 en Doners,Johanna Wendelina, 

Juiste data 'ce vermelden van deas. Zo- 	 oud 23 jaar. 
ervakantie van de o.l.schole in deze

Ondertrouwd Huisman,Cornelis, oud 21 jr, meente. Welnu, de zomervakantie loopt dit 	
en Helmig,Anna Gerda,oud 20 jr. 

jaar van 13 juli t/m 18 augustus. 

Toerisme in Broek in Waterland.: 	 === KERKDIENSTEN 

iieronder volgt thans het laatste gedeel_p0_INW:2 juni 10.00 uur Dr.Buskes,Asd. 
te van het ingezonden artikel van de heer 	 9. juni 1000 uur Ds.Buskes. 
P.J. Peereboom. Wij hadden verwacht, dat ZUIDERWOUDE:2 jun 10.00 uur B.Elzinga. 
Ook anderen nog wel van hun mening hadden' 9 jun 7.30 uur B.Elzinga. 
doen blijken. Dit is tot nu toe niet ge- UITDAM:2 juni 1000 uur Eerw.Hr.J.Lange- 
heurd. Wellicht heeft men de slotconclu- 	 laar van Monnickendam. 
sie van het artikel willen afwachten. Uw 	9 juni 10.00 uur B. Elzinga 
reacties verwachten wij gaarne in de 	

===== 	 ADVERTENTIES--- brievenbus van het gemeentehuis. Wij dach- 	 ---ADVERTEi-------- 

ten, dat er nog wel wat over te zeggen 	_____•_,_,_•_•_••_•_•• 
N-iel. 	 Aan alle onze hartelijke dank 
(vervolg) Een wandelpad langs de oever 	 voor de vele blijken van belang- 
het Havenrak met méêr banken. Men vertoeft, 	stelling bij ons huwelijk ondervon- 
daar graag, het onlast de weg en is veili- 	den 
er 1  De acties van de VVV vind ik niet 	 G.A. Kleijn en 
goed gericht.Ook zonder VVV komen er toe-: Th.Kleijn-v.Luijri. 
risten genoeg. Die komen vanzelf,bij hon- 	 Broek in Waterland. , 
derdduizenden! Doch haar actie dient er  
m.i, op gericht te zijn deze toeristen in':  
het dorp te HOUDEN. Broek gèèn DOORGANGS- / EER KEFF 	 / 
HUIS, maar VERBLIJFPLAATS. De opbloei van. / 	
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het dorp en het behoud van een welvarende / voor rijwielen en bromfietsen 
middenstand zullen daarvan, straks AFHAN- / 	 100% service. 
KELIJK zijns Zou het niet op de weg van 	/ 
de VVV liggen een vergadering uit te  
schrijven ter discussie van éen en ander. Wij wensen U allen PRETTIGE 
Zouden niet vele ingezetenen van hun be- 	 1 N K S T E R D A G E N toe. 
langstelling doen blijken? 	Pereboom 


