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l BkOEKEP----  GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DJ STICHTING „DE bROtKB& MENSCHAP" 

NAT BTEKNT DE Y-TUNNEL VOOR ONS ?. ==:Nadat 1:1evr.11iddelbeek-Groot alle aanwezigen 
Een dagblad in de Zaanstreek publiceert mo-welkom had geheten9 gaf ze het woord aan Ds. 
menteel een aantal artikelen over de vele Nieuwenhuizen.Door zijn boeiende manier van 
wijzigingen in die omgeving9 welke zich zufleivertellen liet de spreker ons als 't ware 
voltrekken na opening van de Coentunnel(inzien9 de trouw en aanhankelijkheid van het 
1964) en de Y-tunnel (in 1967).De redactie dier tot de mens en vooral zijn baas. 
van dat dagblad meent echter,dat niet aKeenMens en dier zijn als 1 ware 99n.En de mens 
de Zaanstreek5 doch ook overig Noordholland draagt de verantwoording om het dier,dat aan 
in de beschouwingen moeten worden betrokken.onze zorgen is toevertrouwd,te beschermen eti 
In dit verband kreeg ik van genoemde redac- te verzorgen.Ook achtte spreker het zeer op 
tie de vraag voorgelegd of ik iets zou wil-::zijn plaats om kinderen een huisdier te ge-
len mededelen omtrent mijn inzichten over deven9 wat ze dan zelf moeten verzorgen. Dan 
betekenis van deze kunstwerken voor Broek leert het al jong om liefde en eerbied te 
in Waterland en Omgeving.Uiteraar.. zal de hebben voor alles wat leoftk voor bloemen 
Coentunnel daarbij voor ons eigenlijk niet 	en planten.Ook zou het zeer gewenst zijn om 
ter sprake komen.De Y-tunnel zal wellicht op de scholen dieren te houden b.v.een kin-
een veel directere uitwerking hebben voor derboerderj met kleine huisdierenDe bond 
ons.Nu heb ik over de betekenis van de Y- van Dierenbescherming werd 31 jaar geleden 
tunnel voor Broek in Waterland wel een be- opgericht en telt nu 73000 leden.In de pauzé 
paalde nîening,doch ik zou het zeer op prijs konden er nog boekjesansichtkaarten en der": 

:stellen ook de inzichten van de ingezetenen gelijke worden gekocht ten bate van de kas 
daarover te kennen.Ik nodig U dus uit ii 	van bovengenoemde vereniging, Ook liet de 
daarop eens te bezinnen en Uw mening aan 	spreker nog enkele platen en foto's rondaai. 
het papier toe te vertrouwen.0 weet het -.de Na afloop bedankte Mevr.Middelbeek-Groot 
brievenbus van het gemeentehuis is groot ge--~ namens alle aanwezigen voor de zeer mooie 
noegi De vraagstelling luidt: Hecht U voor en leerzame avond 	 G.N.K. 
de gemeente Broek in 1,7aterland betekenis 
aan de nieuwe directe verbindingen bij Noord- 	PLUIITVEE EN KONLJNENHOUDERSVERENIGING. 
zeekanaal en Yen zo ja:waarom '. 	 Op 24 januari j.l.heeft de prijsuitreiking 
(Zo nietwaarom niet). 	 te B. 	en de verloting van de Pluimvee-en konijnen- 

tentoonstelling plaats gehad.De voorz. dhr. 

	

VEILIG VERKEER. 	 Ifbbels opende met een woord van welkom deze 
Op woensdag 14 februari a.s.organiseert de avond en wees op de mooie prijzen,Medailles 
Vereniging voor Veilig Verkeorin samenwer- en bekers,die op een tafel uitgestald waren. 
king met de COCA - COLA-fabrieken,een film ' Na het uitreiken van de prijzen weidbegonner 
avond in Café Concordia.Ook zullen weer een met de trekking van de verloting onder lei-
aantal eenvoudige verkeersvragen worden ge- ding van Burgemeester te Boekhorst welke al?-
steld. De toegang is voor iedereen gratis. dus een prima verloop had.De hoofdprijs,de 
Aanvang 8 uur.Zorgt voor een volle zaal! 	10 jonge hennen met haan,viel op 1e-t no.39 

en de gelukkige winnaar was de Heer J.War- 

	

DIERENBESCHERMING. 	 ring.De taart voor het raden naar de mooi- 

Op 30 jan.1962 had de Ned.Bond van Dieren- s-te sierinzending welke de meeste stemmen 

bescherming te samen met onze Bond van 	kreeg,werd gewonnen door de Heer P.Kooyman. 
Plattelandsvrouwen en de Holl.Mij.van Land- De andere prijzen vielen als volgt: 
bouw een avond georganiseerd9 die gehouden Prijsno. 	Prijs 	 Lotno. 
is in Cafeg Concordia te Broek in Na-ter- 	1. 10 hennen met een haan 	 39 
land.Als spreker voor deze avond trad OP 	2. Electr.Strijkbout 	 74 
de Heer Ds.Niauwenhuizen uit den Haag. 	3. Barometer 	 892 
't Onderwerp wat hij had gekozen was: 	4. Lepel en vork 	 1Q55 
111VNS EN DIER IN 66n ADEM 11. 

	 5. Filterpot 	 684 



6.  Worst 
7.  Theepot 
8.  Doosbonbons 
9.  Pakje sigaretten 

10.  Flacon fruit 
ii. Flacon Eau de Cologne 
12.  Presenteerblad 
13.  Limonadeglazen 
14, Worst 
15.  Doos sigaren 
16.  Pakje sigaretten 
17.  Doos dameszakdoeken 
18.  Kaasje 
19.  12 eieren 
20 Blik fruit 

919 
196 
105 
629 
354 
871 
4.74 
893 
517 
480 
403 
1074 
116 
507 
566. 

:Prijzen afhalen v66r 1 maart a.s.bij de heer 
:G.Hoetmer,Galggouw 20,Broek in Waterland. 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
BROEK IN WATERLAND. 

Het bestuur van de Coöperatieve Boeren 
leenbank te Broek in Waterland maakt be-
kend dat de jaarlijkse boekjescontroj.e en 
bijschrijving der rente zal plaats vinden 
op de volgende dagen van 9 - 12 uur vm. 
en van 1 - 4.30 uur n.m.: 
Voor personen wier achternaam begint met: 

A t/m G op maandag 12 februari 
H t/m P. op donderdag 15 februari 
R t/m z op vrijdag 16 februari, 

Op bovengenoemde dagen zullen geen 
andere bankzaken kunnen plaats vinden. 

Namens het bestuur, 
D.LTBBELS, voorz. 

• V0ORKO1TN VAN ONGELUKKEN. "TIEN GEBODEN" VOOR OPVOEDERS. 	
(Vervolg) 

1. Help Uw kind zichzelf te helpen.Leer 	SIGARETJE IN BED. 
het op eigen benen te staan. 	 Niet fel genoeg kan men gekant zijn tegen 

2. Geef het moed en zelfvertrouwen.Vîees 	roken in bed.Nog regelmatig verliezen mensen 
niet te bezorgd.Verwen het niet. 	hierdoor hun leven.De roekeloze roker(ster) 

3. Doet het verkeerd,laat het dan zo moge_1 vaak al rokende in slaap en de branden*- 
lijk de natuurlijke onaangename gevolgen de sigaar of sigaret komt op brandbaar mate-
zelf ondervinden.Dat is de beste vorm riaa1(1aien-deken-krant-boek)terech-t. 
van "straf",doe daar geen schepje boven Schrijver zelf zag zo in een hotel,waar hij 
OP. 	•. 	 logeerde,eenkelner de dood door verbranding 

4. Laat het zelf leren van zijn fouten. 	vinclen.VreselijIcu Ook wordt nog te vaak on4- 
Grijp niet te gauw in. 	 achtzaam omgesprongen met brandende peukjes 

5. Stel matige,redelijke eisen,maar houd 	sigaar of sigaret.Zonder er ook maar een se 
daaraan ook beslist de hand. 	 conde bij na te denken,gooit men die vaak in 

6. Sta niet op blinde gehoorzaamheid. 	de prullemand.Ook zijn papiertjes in asbak- 
Vecht niet voor Uw eigen gezag;leg 	ken een constant gevaar. 
meer de nadruk op vaste regels. 	GETOB HET DE KACHEL: 

7. Leg niet op ieder dakje zout.Weeage- 	g te vak tracht men een uitgedoofde ka- 
duldig, spreek kalm,laat die beveeltoon chel of haard weer op gang te krijgen met 
varen, 	 een prop papier gedrenkt in petroleum of 

8. Toon vertrouwen 9  jaag geen angst aan9 	benzine.Di -t slechte gebruik van het gezond 
straf zelden,sla liever nooit, 	 verstand wordt nog al eens zwaar gestraft. 

9. Vertel geen onwaarheden,houd Uw belof- Het bijvullen van een brandende oliekachelis 
tes.Geef zelf het goede voorbeeld,dat nog een veel grotere dwaasheid,waarvoor de 
doet meer dan veel critiek. 	 schuldige soms zwaar meet boeten.Vaa het 

10. Deuk aan de tijd,toen 1.) zelf nog klein verplaatsen van een brandende kachel kan 
was.Kinderen hebben veel liefde nodig, hetzelfde worden gezegd.Ook heeft een bran-
SPECIAAL WANNEER ZE HET NIET VERDIEEEN. dende kachel vlak bij de gordijnen al menig 
En wat voor verdriet IJ is geschied, 	onheil veroorzaakt.Huisbrandolie behoort 
doen dat dan ook Uw kinders niet. 	buiten de woning te worden bewaard,in de 

tuin of op het balkon. 
BURGERLIJKE STAND. 	 VTLRJRWERK: 

GEBOREN: Bennozoon van H..Spaans en C.C. Het spelen met vuurwerk is nog steeds een 
Jongert; .A.ukje, dochter van C.G.Dullemond 	eliefkoosde bezigheid,vooral van de rjpëre: 
en T.van Deudekom; Sandra Joan,dochter van jeugd.Ln al geeft dit vuurwerk praktisch 
J.Tjemkes en A.de Waart. 	 nimmer aanleiding tot het ontstaan van een 
OVERLEDEN; Schülte,Hedwig,wed van Kettler, dodelijk ongeval,dan kan men er toch lelijke.; 
oud 84 jaar 	te Hagen in Duitsland).. verbrandingen mee veroorzaken.En de ergste 

== KERKDIENSTEN BROEK IN WATERLAND. 	verbranding,die juist door het spelen met 

11 febr. 10 uur vm. Ds.H.van Coeverden* 	vuurwerk vaak ontstaat,is wel de verbranding 

18 febr. 10 tmx' vm. Ds.H.van Coeverden. 	van het hoornvlies van het 
waardoor de lichtstralen ons oog kunnen bin- 

ADVERTENTIES. 	 nendringen.Wordt dit venster troebel,dan is 
men op dat oog blind.Betref t het ongeval 

Voor rijwielen groot en klein 	 beide ogen dan eindigt dit in volledige 
Moet II op de Laan 44 zijn. 	 blindheid. Men behoeft maar de krant na de:  
In alle prijzen en kleuren 	 Oudejaarsavond op te slaan om te ervaren, 
Sport-rijwielen vanaf f 145.-- compleet. dat het hoog tijd wordt,dat hier eens tegen 

J.C.van Veldhoven. 	wordt gedaan.Ruim 20 gevallen van meer of 
minder ernstige oogbeschadigingen levert de 
Oudejaarsavond jaarlijks in 's-Gravenhage op. 

DE COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 	. 	(In 1960 zelfs 36 gevallen,waarvan 8 moesten 
VOOR 	 . 	worden opgenomen in het zekenhuis en waar- 

13 3 ogen verloren gingen).0nthoud nu eens ALLE BANKZAKEN. 	 dat er geen onschuictig vuurwerk bestaat. 
..................................................................................................................................... 


