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BROEK-Ek GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DE STICHTING «DE rnOI!KIR GJMEENSCHAIY' 

NOGMAALS DE VUILNISBELT == 	Behalve de gemeenteraad voeren ook de inwo- 
In ons vorige nummer konden wij U nog niet ners op hun wijze strijd tegen de vuilnis-
mededelen, of de Raad al dan beroep zou in-plaag, getuige het hiervolgende artikel. 
stellen tegen de verleende Hinderwetsver- "Belangengemeenschap voor stopzetting vuil- 
gunning voor de Amsterdamse vuilnisbelt. 	nisstortpiaats". 

W Welnu, na-een vrij langdurige vergadering, In een maandag 28 januari j.l. gehouden bij- waarvoor bijzonder veel Publieke belangstel- 
:eenkomst in het "Tramstation", werd besloten ling bestond, gaf de Raad als zijn mening te tot het oprichten van een "Belangengemeen- 

kennen, dat de gestelde voorwaarden niet 	schap voor stopzetting vuilnisstortplaats". toereikend waren om de overlast te weren en: le aanwezigen werden direct lid. De con- 
besloot derhalve in beroep te gaan. De ver_tributi zal f. 0950 per jaar bedragen. 
tegenwoordiger van de gememite Amsterdam, Er werd een bestuur van negen personen ge- die in de vergadering aanwezig was, had het- 

kozen. Het dagelijks bestuur zal bestaan uit 
beslist niet gemakkelijk met de verdediging:de heren; J. Pieters, Wagengouw 2, voorzit-
van de door Ju3terdam..genomen beslissing.' ter, C. Kesting, C. Roelestraat 22, secre- 
Aohteraf blijkt nu, dat het instellen van 	tans, P. Kooyrnan, Wagengouw 98 9  Penning- 
beroep wellicht een slag in de lucht heeft meester. 

betekend. Wat is n.1. het geval? Voor het Wij zouden 13 allen willen opwekken om voor 
verlenen van een vergunning stelt de Hin- dit luttele bedrag van 50 cent per jaar 
derwet een bepaalde termijn. Deze termijn 	eveneens lid te worden. Het is toch het be- 
was door het gemeantebestuur van Amsterdam lang  van iedere inwoner van Broek om van de 
reeds ruim overschreden. Gedeputeerde Sta- rook, stank en andere lasten,veroorzaakt 
ten, hierop attent gemaakt, hebben ten---aan door de vuilnisstortplaats in de Veenderij- 

•
Amsterdam een nieuwe termijn gesteld en wel polder, verlost te worden. Wij vertrouwen er 
ot 1 jan. 1963. De beslissing van B& 	op dat iedereen lid zal worden. Vooral ook 

van  Amsterdam was gedateerd op 10 jan 1963.  de jonge mensen, als misschien toekomstige 
en dus genomen na afloop van de gestelde 	bewoners van ons dorp, zouden wij willen 
termijn. Amsterdam gaf dus een vergunning op aanraden lid te worden. Wellicht zijn er en-
een moment, dat zij niet meer bevoegd waren der U die geen lid wensen te worden, doch 

deze vergunning te verlenen. Het recht om wel behoefte gevoelen ons daadwerkelijk met 
te beslissen ging op 1 jan.1963 over op het een geldelijke bijdrage te steunen. Onze Pen-  
College van Gedeputeerde Statenl 	 ningmeester zal zich gaarne met de inning 
Wat gaat er nu gebeuren? Vermoedelijk Z51 	belasten. Ter vergadering werd besloten dat 
Amsterdam de verleand.e vergunning weer in- :de particuliere initiatiefnemers, die vorig 
trekken en komt er een nieuwe beslissing, jaar een bezwaarschrift indienden, nu ook 
ditmaal dus door Gedeputeerde Staten. Deze in beroep zullen gaan bij de Kroon. Tevens 
kan gelijkluidend zijn aan de reeds verleen- , werd besloten om advies inzake verdere te 
de vergunning. Kan ook andere voorwaarden nemen stappen te winnen bij de Weledelge-
bevatten en kan tenslotte ook afwijzend lui- strenge Heer Mr. Zonderland, die ons ge- 
den. Dat moet nu weer worden afgewacht. 	noemd is als specialist op het gebied van 
Hoe lang het duurt, voordat Ged.Staten een de Hinderwet. Wij hopen dat er ook reacties 
!beslissing nemen, is ook niet te zeggen# 	van de inwoners van Zuiderwoudo en Uitdam 
Uiteraard kan t.z.t. van een dergelijke be- zullen komen en dat bij een volgende verga-
s1issing ook weer in beroep worden gegaan* dering afgevaardigden van de inwoners van 
En ding vinden wijwel prettig, n.1. dat de deze dorpen aanwezig zullen zijn. 

 nu genomen gaat worden door een 	Als lid kunt 13 zich opgeven bij bovenge- 
instantie, die zelf geen belang heeft bij ie noemde drie heren en bij de heer J.v.Kampen 
stortplaats. Wij zouden willen eindigen met ::Leeteinde 16. Zo spoedig mogelijk zullen 
een variatie op de bekende dichtregel van wij 13 op de hoogte stellen van onze verdere 
Werumens Bunning: 	 activiteiten. 

"En de brand, hij woedde voorts" 	

. 



==Pluimvee en Konijnenhouders vereniging.= 	 Telefoonnummers == 
De prijsuitreiking van de jaarlijkse ten: 	menen er goed aan te doen hier op te ne ::  
toonstelling en de trekking van de verlo- men een aantal telefoonnummers welke bij on- 
ting werd op 23 januari des avonds 6 uur 	geval 9  brand e. d. gedraaid..kunnen worden. 
gehouden in café Concordia. De voorzitter :P  dit lijstje uit en hang het bij Uw tele-
de heer Tlbbels opende de avond met een wel- foon. Het kan U in geval van nood veel zoe-
kom aan de aanwezigen en merkte op, dat hetken besparen. 
met het bezoek nog meeviel gezien de weers4pokter den Hartoog 	342 omstandigheden daar de wegen niet best be- Politie(hr. Bolks) 	294 gaanbaar waren. Toen werd begonnen met de b.g.g. 	 02995-444, 455, 351. :uitreiking van de prijzen en wel met de 	 201 
zon die gewonnen werden op de tentoonstel-:woonhuis burgemeester 292 
ling in de Beurs te Amsterdam, waar de le-' e- brandweer Broek 	213, 454 9  348. den goede resultaten hebben behaald en met voor sirene 	 410 
15 dieren het hoogst aantal punten haalden brandweer Zuiderwoude 370 en daarmee de verenigingsprijs van f.25,--  

-
brandweer Uitdam 	238 

in de wacht sleepten. Toen werd overgegaan: 
tot  het uitreiken der prijzen van de eigen 	 BURGERLIJKE STAND. 
tentoonstelling. En vervolgens werd. begon-:,Ondertrouwd: Groot, Jan, oud 23 jaar en 
nen met de verloting onder leiding van de 	 Hakvoort, Marina, oud. 21 jaar 
heer Bolks der Rijkspolitie dat het volgen- 	 Nooij, Matthijs, oud. 24 jaar en 
de resultaat opleverde. De eerste prijs 10 	 Sanders,Geertje Ee±'je,oud 19j. 
jonge hennen met haan viel op lot No. 795 	==== 
en werd gewonnen door de heer J. Honingh 	 KERKDIENSTEN 
te Schellingwoude; de tweede prijs een fo- Ijitdam: 17 febr. 10 uur ds. B. Elzinga. 
totoestelviel op lot No, 1085 en de win- 	 10 febr. 7.30 uur de. B. Elzinga. 
naar was W. Kool te Broek in Waterland. En Zuiderwoude: 10 febr.10 uur ds.B.Elzinga. • 
de strijkbout', 3e prijs, ging naar Aalsmeer 	 17 febr.7.30  uur d.s.B.Elzinga. 
oD lot No. 131. 4e prijs lot 1134, 5e prijs 
lot 377, Ge prijs lot 747, 7e prijs lot 145, 	 ADVERTENTIES. 
8e prijs lot 1116, 9e prijs lot 317,  10e prijs 	B E R 	K E F F 
lot 810, lie prijs lot 280, 12e prijs lot  
11999 13e prijs lot 308, 14e prijs lot 940, 	 La a n 	44 

15e prijs lot 2259  16e prijs lot 965, 17e 	Voor rijwielen en bromfietsen 
prijs lot 344, 18 prijs lot 1509  19e prijs 	

i00% service 353, 20ste prijs lot 829.  Na deze gezellige  
avond sloot de voorzitter met een woord  
van dank aan de werkende leden en de heer Langs deze weg betuigen wij allen dank, die 
Bolks en vond het een geslaagde avond, 	door hun vele blijken van deelneming tot 

-' 	steun zijn geweest bij het overlijden van on- 
Wie wil verhuizen? 	 ze innig geliefde man en vader, C. Vos. 

Het gemeentebestuur kan op het ogenblik be 	 Mevr. Vos-Berkvens 
middelen voor iemand, die uit Broek in Wa- 	 Kees-Johan-Wim-Roel. 
terland naar een andere gemeente zou wil- - 
len verhuizen; Het beschikt n.l. over een 	 SCHAATS-TOERTOCHT. 
claim, op een woning in Maassluis. Door een. Op zaterdag 9ëti zondag 10 februari a.s. 
driehoeks- of rneerhoeksruil is het echter 	Schaatstoertocht .door Waterland. Oost 
mogelijk ook in een andere plaats een Wo- 	plm. 25 Km. 
ning vrij te maken (b.v. in Amsterdam) , Start in Broek in Waterland. en Buikslot 
Wie hier interesse voor heeft, kan zich 1fl: op zaterdag van 11 - 2 uur en op zondag' 
verbinding stellen met de gemeente-secre-- van 10 - 1 uur. Startkaarten verkrijgbaar 
tarie. 	 . 	in "Concordia"te Broek in 'Waterland en 

De liecobema's 	 in Koffiehuis Sand.e te Buiksloot. 
Op een wedstrijd voor gevorderde amateurs 
in Wormerveer, gehouden op 2 febr., behaal 
den de Hecobemats in de afdeling trio's en 
groepen de eerste prijs met 65- punt. Nu is 
het plan (weg en teder dienende) om de 23e 
febr. naar Andijk te gaan voor de volgende 
wedstrijd, 	secretaresse Broeker Ge- 

meenschap, F.N.H.T. 
Wat U doen moet en wat 15 laten 

== moet 1 (bijrorst en 'sneeuwval).=== 

WAT 15 DOEN MOET: sneeuw en ijs wegruimen 
van de stoep of weg, voorzover grenzende 
aan het door 15 bewoonde pand. (iedere keer 
weer opnieuw!) Indien dit nog niet voldoen 
'de helpt: strooien met zand, as, 'turfmolm, 
zaagsel e.d.. 
WAT 15 MOET LATEN: de weg schrobben of wa- 
ter over de weg laten lopen (dit gebeurt 
(art.13 en volgende van de Alg.Po1i.eVeOI- 

COOPERATIEVE BOEREKLEENBANK 
BROEK IN WATERLAND. 

Voor al Uw bankzaken naar de plaatselijke 
Boerenleenbank, Kerkplein 9 	alhier. 

SPAARGELDEN 
ZILVERVLOOT (Jeugdspaarwet) 

AMTENARENSPAARREGEL ING 
HYPOTHEKEN 
VOORSCHOTTEN 

CREDIETEN 
DEPOSIT's 

EFFECTEN 
COUPONS 

VREEMD GELD. 
REISDEVIEZEN. 

ETC. 


