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A G E N D A. 	 VERENIGING "OUD BROEK IN WATERLAND" 
27/5. Practisch verkeersexamen sohoolkindOngeveer anderhalve eeuw geleden werd door 
1/6. Gemeenteraadsverkiezing. 	 de toenmaals zeer bekende graveur Maaskamp 

1/6 t/m 6/6 -. 4-daags schoolreisje 	een kopergravure van Broek in Waterland uit- 
5e en 6e klas O.L.S.I, 	gugeven.Deze prent is uiteraard nog slecht 

2/6. Uitstapje Plattelandsvrouwen 	nu en dan antiquarisch verkrijgbaar en dan 
10/6. Schoolreisje le t/m 4e kl.O.L.S.I verrre van goedkoop.Nu doet zich de zeldza4- 
30/6. Afscheidsavond 6e klas O.L.S.I. 	me omstandigheid voor,dat de oorspronkelijke 
7/7. Bejaardentocht. 	 koperplaat,waarvan deze gravures gedrukt 

20/9( 	 werden,bewaard is gebleven.Speciaal voor 
27/9( Klaverjas-tournooi 	 leden van "Oud Broek" kunnen door een be- 
4/lO( 	 kwame plaatdrukker op een handpers een aan- 

15/10. Feestavond Klaverjasclub, 	 tal exemplaren worden gedrukt.n daarvan 
18/6. Schoolsportdag. 	 is aangebracht in het kastje aan het Raad- 

=huis9 als voorbeeld.Bestellingen kunnen wor- 
TENTOONSTELLING PURMEREND 	den gedaan bij de secretaris van de vereni- 

In de galerie 't Gouw te Purmerend wordt ging,Erven 26,tel.477.De  kosten bedragen 
momenteel een expositie gehouden van wer- / 6.-- per stuk 
ken 9 vervaardigd door de kunstschilders 
Anny Elsink en Kees Kieft.Deze expositie 	ZOMER-INWISSELING VAKANTIEBONNEN. 
is voor ieder Vrij toegankelijk t/m 30 mei Vanaf 27 mei tot 25 juni kunnen de vakantie-
a.s. en wel op zaterdagen en zondagen van bonnen worden ingeleverd bij J.de Jongh 9  
14.00 tot  17,00  uurdinsdagen t/m vrjdaganBuitenweeren 5 te Broek in Waterland, 
van 19.30 tot 21.30 uur. 	 's avonds van 7 - 9 uur en zaterdags van 

=3 - 6 uur.Lidmaatschapskaart meebrengen. 
HOVENIERSCURSUS. 

Het ligt in de bedoeling om aan de lagere 	 EMMABLOEM-COLLECTE. 
land- en tuinbouwschool te Purmerend een De Emmabloem-collecte bracht in onze ge-
hovenierscursus te verbinden,Deze cursus meente f 645.10 op. Dank aan alle gevers 
duurt 4 jaren en zou in september a.s.kun-en geefsters en aan de collectanten voor 
nen aanvangen,indien daarvoor voldoende 	hun bereidwillige medewerking. 
belangstelling bestaat(tenminste 10 leer- 	Het Bestuur van het Groene Kruis. 
li.ngen).Het bestuur v.an de school stelt nu 
een onderzoek in de omgeving van Purmerend 	DE WOONRUIMTEWET (Slot). 
in om na te gaan,of er inderdaad voldoendeDe voor het publiek belangrijkste regel van. 
belangstelling bestaat.Indien iemand in 	deze wei is wel 9 d.at het verboden is om zon4- 
principe er voor voelt om deze cursus te der vergunning van het gemeentebestuur 
volgen,kan hij dit ter gemeente-secretarie woonruimte in gebruik te nemen of te geven 
opgeven.Rechtstreekse opgave is uiteraard Zowel dus degenedie zonder vergunning een 
ook mogelijk aan de genoemde school,waar 	woonruimte betrekt als de eigenaar,die daar- 
ook nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. toe gelegenheid geeft,is in overtreding.De 

gevolgen zijn dan meestal van tweeir1ei aar 
== 

 
VACAETTIE GEMEENTE-BODE 	 a.een proces-verbaal en b.gedwongen ontrui- 

De gemeente-bode 9 tevens huurophaler voor ming.0 zult in de couranten gelezen hebben 
de gemeentelijke woningen,gaat met vacantiedat het in de bedoeling ligt om binnenkort: 
van 4 t/rn 11 juni as.In verband hiermede een begin te maken met de geleidelijke af-
zal de huur worden opgehaald op vrijdag 3 schaffing van de woonruimtewet en enkele 
juni i.p.v.op maandag 6 juni.Daarna weer andere beperkende bepalingen.Daarmede wordt 
gewoon op maandag 13 juni.Voor een vlotte idus teruggekeerd naar de vooroorlogse situ-
afhandeling wordt een beroep op Uw mede- atiehet huren en verhuren van woonruimte 
werking gedaan. 	 het betrekken van woningen na aankoop etc. 

is clan .een zaak .vanparticu1ierenwaarmede 



.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
'het gemeentebestuur geen bemoeienis meer stuur zulks ook.Het gemeentelijk subsidie- 
heeft.Afgezien natuurlijk van de woningen percentage ligt op 25% van de door het Rijk 
welke eigendom zijn van de gemeente en waar aanvaarde en verwerkte kosten. 
het gemeentebestuur dus als "eigenaar" in-:Nadere inlichtingen omtrent een en ander 
vloed op behoudt.Uit hetgeen wij in dit en :kunt U verkrijgen ter gemeente-secretarie 
de vorige nummers geschreven hebben en uitsof ten kantore van de gemeente-architect 
Uw aller kennis met de praktijk van het le-te Monnikendam. 
ven in onze gemeente zal het U duidelijk 
zijn,dat dit loslaten van het woonruimtebe- 	__= BEJAARDENTOCHT. 
:leid in deze omgeving nog geen oplossing :Zoals U reeds in de agenda van dit blad. 
biedt.Dit is de eerste jaren voor het Wes-:heb kunnen opmaken zal de tocht voor de 
sten van het land en zeker romdom de grote :Bejaarden dit jaar plaats hebben op don-
:steden dan eDk naar onze mening nog niet te 'aderdag 7 juli a.s.Bejaarden die reeds eer-
verwachten.Natuurlijk moet het daar in de :der hebben deelgenomen aan de jaarlijkse 
:toekomst wel heen.In die tussentijd zal het tocht worden persoonlijk aangeschreven. 
:woningtekort nog veel van de aandacht van ;Anderen die dit jaar 65 jaar worden of 
:het gemeentebestuur opeisen.Wij hopen U met reeds zijn kunnen zich opgeven bij één der 
:deze artikeltjes enigszins ingelicht te 	:Commissieleden n.l.J.Grift te Zuiderwoude, 
:hebben over de achtergronden van één en 	D.Bouwes,C.Pels Sr.,J.P.de Wit,dhr.v.d. 
ander.Eventuele vragen of opmerkingen zal :Linden en A.Nooy. 
de redactie gaarne ontvangen;beantwoording Voor gehuwden geldt dat één van beiden 65 
:daarvan zal dan in dit blad plaats vinden.: jaar is of het dit jaar zal worden. 

te B. 	 Het Bestuur. 

MOMUMENTENLIJST. 	___= 	 BURGERLLtKE STAND. ---- ---- 
Een vrij groot aantal eigenaren van in deze GEBOREN: 
:gemeente gelegen panden heeft van het Mi- 
nisterie van Cultuur,Recreatie en Maat - Loos, Paul, zoon van J.W.Loos en S.Stooke-

schappelijk werk bericht ontvangen dat hun `:brand. 
:pand op de voorlopige monumentenlijst is 	Schoon,Gerard, zoon van J.Schoon en M.Klok 

geplaatst.Wat betekent dat nu in de prak- Meyn,Jacoba, dochter van C.Meyn en M.G. 
:tijk?Welnu,dit betekent,dat aan een derge- :Haverhoek. 
:lijk pand geen verbouwingen e.d.mogen wor- ':ONDERTROUWD: 
:den uitgevoerd zonder toestemming van de Groot, Nicolaas, oud 28 jaar en Cornel, 
:Rijksdienst voor de Monumentenzorg.Als bij :Margaretha Elisabeth, oud 21 jaar. 
:het gemeentebestuur een verzoek om verbou-:GETROUWD: 
swing of verandering van een monument bin- :putter,J.iannes Antonius, oud 23 jaar én 
nenkomt,wordt dit verzoek niet in behande- Lust,Aaltje, oud 21 jaar. 
ling genomen voordat de Rijksdienst ermede  
saccoord is gegaan.Om nu zo practisch moge- 	ADVERTENTIES. 
;lijk te werk te kunnen gaan en zo weinig 
:mogelijk tijdverlies de .verkrjgen,is het 
raadzaam,dat een eigenaar,die een monument; 	ADMINISTRATIEKANTOOR Jb.K.HONINGH 

wil verandeken,in een zo vroeg mogelijk sta- 	Parallelweg 17,Broek in Waterland 
dium contact zoekt met de genoemde dienst.: 	 Telefoon 02903-269 
:Dit kan rechtstreeks of via de gemeentear- 	Alexanderkade 2, Amsterdam 
chitect.Voor rechtstreeks contact is het 	 Telefoon 020-945884. 
adres:de Heer H.Jansen,Lekstraat 96 te .Am- 

Ook voor de verzekering van Uw auto, 
sterdam.0 wordt verzocht de heer Jansen 
;dan schriftelijk te willen benaderen. 	 bromfiets, caravan of rijwiel. 
:Telefoneren heeft geen zin,omdat hij zpwel 	

Een goede polis tegen een lage roverdag als des avonds bijna nimmer thuisfis; 
De heer Jansen maakt dan een afspraak met 	premie en 100% service in geval van 
'U•en komt bij U kijken en praten.Op die ma- 

schade. Vraagt eens inlichtingen 'nier voorkomt U,dat U een tekening laat 
maken,die'misschien naderhand weer geheel 	ook al bent U reeds verzekerd 11 
:omgewerkt moet worden.Aan de hand van het 
:gesprek met de heer Jansen kunt U dan wel 
nagaan,welke wensen de Rijksdienst ten aan- 
zien van een bepaalde verbouwing heeft. 	BER KEFF, Laan 44 
De verdere pzacedure kan dan vlot verlopen.: 
Het zal U bekend zijn,dat voor restauratie 	voor rijwielen en bromfietsen. 
:van monumenten een mogelijkheid bestaat tot 	100% service. 
:het verkrijgen van subsidie;en wel van Rijk,: 
;Provincie en Gemeente.Deze subsidie staat 
los van detoestemming,die U moet hebben om 
.tot verbouwing over te gaan.Als U met de 	 COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
:Rijksdienst tot overeenstemming bent geko- 	 BROEK IN WATERLAND. 
:men over een verbouwing,kd.nt U de subsidie 	 - - - - - - - - - 
'aanvragen.Daartoe moet aan de dbie instan- 	Voor al Uw bankzaken naar de plaat- 

'bies zojuist genoemd,het restauratieplan 	selijke bank "De Boerenleenbank" 

:worden ingezonden in drievoud met een ge- 	 Kerkplein 9 
:specificeerde kostenbegroting.Indien het 
:Rijk subsidie toekent do t h + e 	e~ gemeentebe-: 
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