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BkOEKEk GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DE STICHTING „DE DPOKEI. GEMEENSCHAPW 

A 0 E N D A. 	 5. Gedurende de periode van 18.00 tot 21.0 
29/4. Uitvoering Balletclub Monnickendam. 	uur dient buitenverlichting,zoals neons 
30/4. Koninginnefeest. 	 en lichtbakken gedoofd te zijn. 
7/5. Wandeltocht Bloeiende Beemster. 
8/5. Moederdag () 	 FEESTELIJKE BALLETAVOND. 

15/5. Demonstratie Padvinders-drumband. 	LAs.vrjdagavond 29 april organiseert de 

21/5. Excursie Oud-Broek. 	 Balletclub te Monnickendam een feestelijke 

2/6. Uitstapje Plattelandsvrouwen. 	1)al1e±avond in het Verenigingsgebouw aldaa 

18/6. Schoolsportdag. 	 Dit zou op zich zelf voor ons geen reden 

19/6. Vaderdag () 	 zijn daar melding van te maken,ware het niet 9 
_lat  ook een aantal meisjes uit onze gemeen-- 

KONINGINNEDAG. 	 ie lid is van deze club en op die avond hun 
Voor  de a.s.Koninginnedag op 30 april heeftnne11 zullen tonen.Het programma omvat o.a. 
het Bestuur van de Oranje-Vereniging te 	een openbare leseen ijswals,een oosterse 
Broek in Waterland het volgende programma dans etc.Voor belangstellenden vermelden 
samengesteld. 	 *ij9 dat de avond begint om 19.30 uur en dat 
9.00 uur. Aubade door schoolkinderen voor de toegangsprijs f 050 bedraagt. 

het gemeentehuis. 
9.30 uur. Kinderspelen o/h sportterrein. 	== INSCHRIJVING LEERLINGEN 0.L,S.I. 

14.00 uur. Blindroeien in het Havenrak. 	De inschrijving van nieuwe leerlingen voor 

(aanmelden bij Café Concordia.) Ede openbare lagere school 1 zal dit jaar 

15.00 uur. Hardlopen voor dames en heren, plaats vinden op vrijdag 6 mei a.s. van 

Start vanaf het sportterrein. 	16.00 - 17.00 uur in de school(noodgebouw)4 

Bij voldoende belangstelling 1_Ingeschreven kunnen worden kinderen,welke 
len diverse volksspelen worden geboren zijn voor 1 oktober 1960. 

georganiseerd. 	 S.v.p.trouwboek3e medebrengen. 

.30 uur. Katknuppelen o/h sportterrein. 	 BLOEIENDE BEEMSTER-TOCHT.== 
20.00 uur. Gezellig samenzijn in Concordia. Op zaterdag 7 mei ars.wordt de tradiione1 

ATIONALE HERDENKING 	 wandeltocht door de Bloeiende Beemster ge- 

Met betrekking tot de Nationale 	 rd.Eve ls in vele voorgaande ja 
:ren  op 4 mei wordt gehouden,zijn wederom ren zal ook nu weer de O.L.School 1 aan de+ 

en aantal algemene richtlijnen vastgesteld 	tocht deelnemen en wel met 73 leerlinger. 
Vorzover deze op onze gemeente van oe- Wij hopen voor de wandelaars,dat het op 7 
passing zijn4aten wij ze hieronder volgen. m mooi weer zal zijn en Wij wensen hen eens 

In het vertrouwen,dat deze richtlijnen ook prettige tocht toe,zonder uitvallers en zo- 
hier door allen zullen worden gevolgd. 	der blaren.Vertrek per autobus van de hoek 

1. Van des avonds 18.00 uur tot 	 om 9.00 uur;terug 

gang zullen van alle gebouwen,woningen om ca.12.00 uur. 
en vaartuigen de vlaggen halfstok war- 	

== BIJRGERLLJKE STAND. 
den gehangen. 	 GEBOREN: Bouwes,Monique,dochter van Bouwes 

2 Van 19.45 uur af tot 30 sec.vocr 20.uur 	Jacobus Dirk en Boom,Annie; 
zullen de klokken van alle kerkenluiden 	 Dobber,Anja,dochtervanDobber,Jan 

3 Om 20.00 uur wordt gedurende 2 minuten 	 en van Dieren9Elizabeth Jac.Jôh. 
een volkomen en plechtige stilte in 	GEHUWD: Gentenaar,Jan Cornelis,oud 24 
acht genomen. 	 jaar en Boot,Grietje 2oud 19 jaar. 

4 De exploitatie in Horeca bedrijven dient OVERLEDEN: Breek,Johannes,oud 82 jaar9 
vanaf 18.00 uur zodanig te geschieden, 	 weduwnaar van Ylstra,Iesk. 
dat elk vermakelijkheidsaspect ontbreekt.GE WJWD: dd.2 febr.1966 te Engeland in het 
ER mag geen andere muziek ten gehore 	 distrikt Battle:van El,Kees,oud 
worden gebracht dan die van de off i 	 32 jaar en Lunsche,Anneke,Jeanett, 
cile Nederlandse radio-programma's, 	 oud 31 jaar. ...................................................................................................................................................................................................... 



VERENIGING"OUD BROEK IN WATERLAND"* 	uit de Comm.te treden wegens gezond— 
Op zaterdag 21 mei wordt er voor de leden 	heidsredenen.De Heer K.Schouten is 
een excursie naar de Zaanse Schans georga- 	aan de beurt van aftred.en.Kandidaten 
niseerd,waarbij ieder één introducg kan mee 	kunnen voor de vergadering opgegeven 
brengen.Er staat een speciale NACO-bus 	worden. 
klaar aan de Parallelweg,die om halftwee 9. Mededelingen. 

	

het gezelschap aan het eind 	10. Rondvraag. 
van de middag weer in Broek terugbrengt. 11. Sluiting. Namens het Bestuur 
De kosten van deelname aan deze excursie 
bedragen voor leden alln f 	vo 0r een 	

J.Pieters,Secr. 

lid + introducé f 5.--.Eén der bestuurs le- 	
Wagengouw 2 

Br.in Waterland. 
den van de Stichting De Zaanse Schans zal  
de deelnemers rondleiden over het terrein,::  
waar in de afgelopen jaren een nieuw dorp- BER KEEF, Laan 44 
je aan het groeien is,dat samengesteld is 1 

uit kleine en grotere monumenten van Zaan- voor rijwielen en bromfietsen. 
se bouwkunst,zoals oude bedrijfspanden en 	100% service. 
winkels,woningén en molens.Door de snel 
groeiende industrie kwamen vele van deze 	 WONINGNOOD. (vervolg) 
zeer  karakteristieke huisjes en gebouwen 	de Kantonrechter meent,dat het belang 
in de verdrukking en toen is de Zaanclaznse van de eigenaar boven dat van de huurder 
architect J.Schipper met het plan gekomen gaat,spreekt hij de ontruiming uit en het 
ze over te brengen naar een terrein aan 	enige,wat het gemeentebestuur dan nog kan 
overzijde van de Zaan,en ze daarna,geres- doen,is de datum van ontruiming hoogstens 
taureerd en wel,weer te doen bewonen.Zo iszes maanden ophouden.Het zal een ieder dui-
de Zaanse Schans ontstaan,die juist dezer de1ijk zijn,dat ook in deze periode van zes 
dagen weer met een molen is uitgebreid,en maanden niet altijd een oplossing kan worden 
nu niet alleen een zeer aantrekkelijk buir- gevoilden en dan komt de voormalige huurder 
tje vormt,maar ieder met belangstelling 	letterlijk op straat te staan.Hoewel deze 
voor architectuur-of streekgeschiedenis 	huurder dus eigenlijk niets te verwijten valt 
een boeiende middag garandeertft.Dat geldt (geen huurschuld,geen onbehoorlijke bewoning 
in verhoogde mate voor de Waterlanders 9 die. 0f iets van dien aard )moet hij wijken voor ht 
daar duidelijk kunnen zien,wat de overeen- meerdere belang van de eigenaar. 
komsten met de eigen houtbouw zijnen waar_Een nogal veel voorkomend misverstand in 
in de Zaanse bouwstijl zijn aparte vormen 	deze is,dat een nieuwe eigenaar van een 
heeft.Deelnemers kunnen zich aanmelden bij :verhuurd huis automatisch na drie jaar ont-
de voorz.en de secr.van "Oud Broek",tel. ruiming zou kunnen verkrjgen.00k in dit 
226 resp-447.  Ons medelid dhr. • Medemblik,geval worden de belangen van de eigenaar e 
thans te Amsterdam,Lijnbaansgracht 180h 	de huurder tegen elkaar af gewogen.Als de 
deelt mede,dat hij voor geïnteresseerde 0 ontruiming inderdaad wordt uitgesproken, 
een aantal exemplaten beschikbaar heeft 	wordt zij pas van kracht op de datum,dat mei 
van de in 1938  uitgegeven brochure over dedrie jaar eigenaar is.Voor degene die tot 

	

:erfenis van Neeltje Pater,tegen de prijs 	ontruiming wordt gedwongen is dit inderdaad. 
vanf 1.-- per stuk. 	 een nare zaak en het enige,wat hij dan doen 

kan en doen moet,is zich zelf trachten te 
ADVERTENTIES. ==== 	 helpen.Zich onmiddellijk laten inschrijven 

ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJals woningzoekende is vanzelfsprekend gebo- 

"BROEK IN WATERLAND. 	 den,doch dit garandeert in geen enkel op- 
zicht een oplossing v66r de fatale datum. 

Enige oproep tot het bijwonen van een 
ALGEMENE LEDENVERGADERING welke gehouden WONINGVORDERING: Indien een naar de mening 
zal worden op DINSDAG 3 ii a.s.'savcdz van het gemeentebestuur doelmatige verde- 
om 8 uur in Café "TRMISTATI0N" te 	ling van woonruimte niet tot stand kan ko- 

Broek in Waterland. 	 men via vrijwillige medewerking van een 

AGENDA: 	 huiseigenaar,staat aan het college van B. 

1. Opening. 	 en W.een dwangmiddel ter beschikking,n.l. 

2. Notulen. 	 de vordering.Alvorens B.en W.tot een vorde- 

3. Jaarverslag van de secr. over 1965- 	ring kunnen besluiten,moeten zij het advies 

4. Financieel verslag van de Comm.van 	vragen van de woonruimte-ad'iies-commissie. 

Toezicht over 1965- 	 Deze commissie roept de huiseigenaar in een 

5. Het bestuur stelt voor de rekening 	vergadering op om zijn standpunt uit een te 
over 1965 goed te keuren. 	 zetten.B.en W.zijn aan hetaivies van de com- 

6. Het bestuur stelt voor het batig 	missie niet gebaen;wel kan,indien B.en W. 
saldo over 1965 groot f 3.92 bij de 	tegen het advies in toch vorderen,de eie- 
reserve te voegen, 	 naar beroep in stellen bij Gedeputeerde Stai- 

7. Bestuursverkiezing,volgens rooster 	ten.Het aantal vorderingsgevallen ,dat 
zijn aan de beurt van aftreden de he- kort na het in werking treden van de Woon-
ren R.Spaans,C.Honingh en B.Honingh. ruimtewet 1947  vrij groot was,loopt steeds 
De heren R.Spaans en B.Honingh stel- meer terug.Ook in onze gemeente behoeft 
len zich herkiesbaar.Nieuwe kandida- nog slechts in zeldzame gevallen van dit 

ten kunnen voor de vergadering opge- middel gebruik gemaakt wprden. 
geven worden. 	 wordt vervolgd. 

8. Verkiezing van leden voor de Comm. 
van Toezicht.De Heer J.Verburg wenst WORDT DONATT.TER VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP. 


