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SPASTÏSCIIE .ENiDÖdiL POLIO VERLAMDE KINDEREN. 	 SUBSIDIE-AANVRAGEN. 
Waarde vrienden, 	 Alle ter plaatse kevestigde verenigingen of 

De ouders van nog jonge kinderen on- instellingen,welke voor het jaar 1965 in aai- 
:der  IJ,die deze maanden hun kroost tegen 	merking wensen te komen voor een subsidie 
kinderverlamrning ed.moesten laten inenten, uit de gemeentekas,dienen daartoe v66r 1nov, 
zullen zich hopelijk met een dar1iaar gevoel,:a.s.een verzoek in te dienen.Riertoe moet 
hebben gerealiseerd dat voortdurend gewerkgebruik gemaakt worden van een formulier, 

:wordt -  aan de bescherming van onze jeugd te-dat gratis ter gemeente-secretarie verkrijg-
gen deze ellendige ziekte.Zij kunnen er ze-laar is.Tevens moeten worden overgelegd de 
:ker van zijn,dat hûn kinderen hiervoor ge- rekening over het laatst-verlopen vereni-
spaard zullen blijven.Maar laten we niet ver-gingsjaar en een begroting voor het komende 
geten,dat ons land duizenden jongens en 	verenigingsjaar.Het is dringend nodig aan d 
meisjes telt,voor wie deze bescherming te genoemde datum de hand te houden! Bij latere 
laat kwam.Die,voordat inenting mogelijk was,inzending(of in het geheel geen inzending) 
door kinderverlamming werden getroffen en van de gegeveis loopt U grote kans achter ....... 
voo± hun verdere leven geheel of gedeelte- het net te vissen, 
lijk werden verlamd. In de polio-rampjaren 
1952 en 1956 alleen al waren dat er meer 	 DE EERSTE OPGAVE IS BINNEN. 
dan  3000,die practisch allemaal voor de 	De vereniging Volksonderwijs heeft als eerste 
rest van hun leven onze hulp nodig hebben. ons mededeling gedaan van haar winterpro-
Eigenaardig toch dat bijna niemand zich dee gTaa.0P 10 nov.a.s.wordt een buitengewone 
rampjaren weet te herinneren,terwijlde toim.ledenTeTgadering gehouden,op 1 febr.1965 ee -i 
ramp van 1953 nog vers in ieders geheugen algemene ledenvergadering en omstreeks half':  
ligt.Toch lihet dodencijfer door poliomye- maart 1965 een toneelavond.Enigzins los hie±-
litis in de honderden.De overlevenden van :,van heeft deze vereniging ook weer op zich 
de stormramp zijn op grootse wijze geholpen, genomen het St0Nicolaasfeest op 5 dec.a.s. 
de gehandicapte poliopatientjes hebben toch te organiseren.Wij weten,dat deze organisati 
zeker dezelfde rechten op onze steun? 	daar in goede handen is en zien dus met ver- 
Weest daarom niet terughoudend met Uw bij- trouwen de komst van de Goed-Heiligman tege 
drage als in de week van 19 - 26 okt.a.s. moet. Wij blijven ons aanbevolen houden voor 
een aantal mensen,die daarvoor hun tijd éri opgaven van andere verenigingen. 
werkkracht om niet ter beschikking stellen, 
langs Uw deur te komen. Het geschonken geld 	 E.H.B.O. 
wordt,behalve voor de verlamde poliopatienD nieuwe E.H,B.0.cursus begint vrijdag 16 
tjes,00k besteed voor hulp aan kinderen,die0kt0be1  a.s.om 20.00 uur in de Leerkamer. 

vanaf hun vroegste jeugd om andere redenen P$Ciale aandacht zal worden besteed aan de 
ernstig lichamelijk gehandicapt zijn(zg.spas- zo actuele Mond- op mondbeademing. Heeft U 
tische kinderen).Ook deze kinderen hangen, interesse deze leerzame en zeer nuttige cur-
wat hun verder lot .betreft,grotendeels af sus te volgen? U kunt zich opgeven als lid/1 
van  onze hulprevalidatie,byzondere vakop- cursist bij P.Beets,G.de Waart,T.Verwey-van 

leiding etc.Geef t dus royaal aan de ooiiec_ten,G.TeTP5t - 	Zaanen en A.Voorderha- 

trioes van het Prinses ]Beatrix Fonds,Uw bi,;-.;:ke-Tromp gwaar U nadere inlichtingen kunt 

drage wordt goed besteed ten nutte van 	verkrijgen. Ook op de eerste cursus-avond ie 
:spastische en door polio verlamde kinderee1t0e gelegenheid. 	

Het Bestuur. 
C den Hartoog. 	 Ra, Ra, HOEVEEL BROKJES. === 

BURGEMEESTER AFWEZIG. 	 Tijdens de Streekverbeteringstentoonstelling 
Gedurende de week van 5 t/m 10 okt.1964 	gaf de Firma Schoorl uit Purmerend gelegen-. 
zal de Burgemeester niet in de gemeente 	heid te raden naar het aantal brokjes in een 
aanwezig zijn.Voor dringende zaken kan men grote fles.De ramingen liepen uiteen van 
zich wenden tot de loco-burgemeester dhr:. ongeveer  250o  tot 25000.Het juiste aantal 
J.P.de Wit,Laan 12 , Tel.410. Het avond- was  9551,Dit aantal is dor niemand precies 
spreekuur van 5 oktober vervalt. 	 geraden.Dich-bste bij was Ineke van Wengerder 

=====uit Monnickendam met 957e. 



PLUIMVEE-EN KO=ENHOUDERSVERENIGING. 
Op (ie Jongdierendag die gehouden werd gelijk DAI3 KAPSALON STIER 
met de Fokveedag werden de prijzen voor de 	Molengouw 23, Tiefoon 406. 
grote hoenders uitgedeeld.Eerste werd de 	Geopend van woensdag tot en met Zater- 
Zilver Duckwin haan van IJ.Kuyn.De Rhode Is- dag van 9 - 6 uur. 
land Red haan van P.Snieder werd tweede. 	Alle behandelingen worden bij ons 
In de afd. Dwerghoenders werd de Zwarte Java- correct uitgevoerd.Dames met gewillig 
haan van C.de Vries één 9 tweede werd de Bas- haar,laat U eens Fhöingolven. 
sette van G.Hoetmerderde de Chabo van L. 	Afspreken gewenst.Speciaal Damessalon. 
Slagt,4e.Leghorn van LJ.Kuyn,5e Oud Engelse  
Vechtkriel van GHoetmer.Bij de konijnenwd 	 3e donderdag van oktober 	- 
le een Rex van P.Snieder,2e een Rus van J. WERELD-RAIFFEISENDAG. 
R.Spaans,3e Vl.Reus van H.Th.11,1.Kwakman,4e 	Donderdag 15 okt.a.s.wordt het feit her- 
Vl.Reus van C.Kaars,5e Rus van G.H0etmer, dacht dat F.71.Raiffeisen in 1849  zijn eerste 
6e en 7e Vl.Reuzen van J.Honingh 9 8e Rijnlan-coöperatieve spaar-en kredietbank stichtte. 
der van P.Doets en 9e Lotharinger v.A.Siebel.: Een grote gebeurtenis in het licht van het 
In de Jeugdafdeling ging de le prijs naar de:

toenmalige tijdsbeeld.Groot genoeg ook om in 
Vl.Reus van J.Kaars 9 2e de Rus van M.v.Da]n:de geschiedenis te blijven voortleven als 
en de 3e een Tan van A.v.d..Sluys. 	 :het werk van een onvergetelijk pionier. 

= Want uit de eerste bank van Raiffeisen zijn JONGERENDAG WATERLAND. 
Uitslag van de Jongerendag Waterland,welke in vele landen in Europa en daarbuiten 
op initiatief van de 	 g 	feisenorganisaties met duizenden aange- 

sloten banken gegroeid.En steden en stadjes 9  door de drie Jongeren-verenigingen de PJC, 
de KPJ en de CBTB j,werd georganiseerd op dorpen en dorpjes zijn spaarbanken volgens 

zaterdag 12 sept.j.l. 	 het idee Raiffeisen gevestigd. 

KALVEROPF0KEDSTRLJD. ( 16 dieren) 	 F.W.RIFFEISEN --burgemeester van het Duit- 

l.Kampioen;Cornelia 7,(eig.J,R.S.)v.A.Slt.: se dorpje Flammersfeld(Westfalen)- was 
2.Res.kampioen:Josien 2,van J.Reynd.ers. 	ambtshalve gezagdrager,doch tevens in zeer 

3. 	 Reintje 15 van B.Honingh. 	menselijke zin "burgervader".Hoewel het be- 

Het best getoiletteerde kalf. 	10 van 	gin van de vorige eeuw diverse aspecten 

G,Zandstra. 	 vertoonde,die duidden op een economische 

T0UWTREGCEN: 	 vooruitgang,hersten in de streek waar Rai- 

6 Herenploegen: 1.KPJa,2.CBTBa, 3  CBTB. 	feisen leefde en werkte erbarmelijke toe- 

3 Damesploegen-.1. PJC,2 CBTB , 3 KPJ. 	;standen.Om.de ergste nood te kunnen 1enigeii 
Het was jammer dat de ploegen niet op tijd riep Raiffeisen de hulp in van enige finan+ 
klaar stonden resp.gevormeerd waren. 	cieeldraagkrach±ige bewoners van de gemeen.;._ 

TRACTORBEHEITDIGREID: (3  deelnemers) 	te.Zijn doel was te komen tot de oprhting 

le.J.Gentenaar 5 min. 0 strafpunten 	vaneen niet-commerciële coöperatieve spaak- 

2e.G0Gentenaar , 5 min.15 sec. 0 strafpo 	en kredietinstelling van waaruit leningen 
3e.B.Plomp 4 min.5 Strafp.(na tijdsbon.) tegen betrekkelijk lage rentevergoedingen 

ROEIWEDSTRIJD ( 20 dames) 	 konden worden verstrekt aan hulpbehoevende 

1. S.Terpstra, ( 44 sec) 	 inwoners.Daarbij was zijn eerste zorg9 de op 

2. M.Honingh en L.Groot ( 45 sec.) 	woekerwinsten beluste geldschieters uit te 

.3. H.Honingh ( 46 sec.) 	 schakelen. 

4. J.van Veen ( 55 sec.) 	 Op 1 dec.1849 vond de officiële oprichting 

De verenigingsprijs voor de beste prestaties plaats.En deze eerste unieke bankinstelling 
over de gehele dag ging naar de CBTB j met waar niemand eigen belang in zooht.,groeide 

1o5 punten,terwijl de PJC 75 punten en KPJ uit tot een hechte instelling waar aanvan-

60 punten behaald.i.Er werd in totaal (iQ0 keljk velen toevlucht vonden in hun finan-

17 partic.bedrjven en fabrieken in en bui- ci1e nood,doch waaruit spoedig ook een 
ten onze gemeente tot het slagen van deze stimulance groeide,die de gemeenschap aan- 
dag bijgagen. 	 moedigde tot sparen.Raiffeisen had iets 

groots verricht Hij had bewezen dat spaar- 
NUTSBIBLIOTHEEK. 	 zaamheid tot grote dingen in staat stelt. 

Wegens verhuizing heeft de bibliotheek van Overal in Duitsland vonden zijn denkbeelden 
het "NTJT"dringend behoefte aan een tafel 	weerklank en weldra breidden zij zich uit 
en 3  of 4 stoelen.Heeft iemand toevallig 	tot ver over de grenzen.In Nederland kwam 
n 	 de Raiffeisengedachte eind vorige eeuw tot. ,nog iets staan?Gaarne bericht aan dhr.v.d.  
Sluys of Ds.Buskes. 	 werkelijkheid en is thans uitgegroeid tot 

een  Raiffeisenorganisatie met meer dan 
BURGERLIJKE STAND, 	 duizend aangesloten banken en bijkantoren. 

GETROUWD: Behrendt,Hans,oud 41 jaar en 	Het totaal aantal spaarders bedraagt momen- 
teel ruim 1.750.000  met een totaal aan in- Leenders,Reinouwtje, oud 21 jaar. gelegde spaargelden van ruim 

f 4000000000.- OVERLEDEN: Bark Elizabeth,oud 68 jaar, 	Over de gehele wereld wordt burgemeester 
echtgenote van H.d.e Waart. 	Raiffeisen jaarlijks op de derde donderdag 

van oktober herdacht.In ons land is dit de 
ADVERTENTIES. 	 "Raiffeisendag",die de laatste jaren wegens 

BER IFF, Laan 44 	 grote belangstelling van nieuwe spaarders 

Voor rijwielen en Bromfietsen 	 uitgebreid is tot "RAIFFEISEN-SPAARWEEK", 

100% service 	 (de week van 12 - 17 oktober a.s.) 

Voor byzonderheden betreffende de Raiffei- 
TE KOOP: een goed onderhouden woonark 	senweek bij onze plaatselijke Boerenleenbank 
Te bevr.bij J.Pieters, Wagengouw 2 9 	leze men de gelijk met dit blad verschijnen-. 
BROEK 	VATERLlD 	 e huis-aan-huis-circulaire. . 


