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TELEVISIE. 	 moment goede verwachtingen van. 
Voor wie het nog niet geloofde,na de fan- 	 Red. 
tastische uitzendingen romd.om do actie 	Laatste nieuws over de vuilnisbelt 

"OPEN HET DORP",is nu weer opnieuw geblekenIn aansluiting op het bovenstaande vermel-
dat televisie een machtig publiciteitsmedid.en wij hier de laatste ontwikkelingen t.a.v. 
um is.Wij hebben dit in de afgelopen week opd.e vuilnisbelt. 
dubbele  wijze ervaren.0 zult zich herinneren1. B en W van Amsterdam hebben de verleende 
dat Uw hoofdredacteur in de afgelopen tijd hinderwetsvergunning weer ingetrokken en 
twee malen op het scherm is verschenen,De het dossier overgedragen aan Gedeputeerde 
eerste maal in een documentair programma 	Staten van Noord-Holland. Dit college zal 
betreffende monumentenzorg.Daarbij werd de-;waarschijnlijk met spoed een beslissing nemen.'  

zerzijds betoogd,dat in Broek in Waterland J,1. woensdag is é6n der leden van het col_ 
: oen aantal panden aanwezig waren,die zeker lege zich persoonlijk op de hoogte komen 
het restaureren waard zouden zijn.De prac- stellen van de situatie. 
tische moeilijkheid daarbij was echter,dat 	2. B en W van Amsterdam hebben aan de brand 
restaureren geen zin had,zolang deze perco4weer opdracht gegeven pogingen aan te wen- : 

:`en door drie of meer gezinnen werden be- den om de branden te blussen. De G.G.D.van 
woond.Aan deze meervoudige bewoning zou 	de hoofdstad is begonnen met een rattenver- 
slechts dan een einde te maken zijn,indien delgingsactie. 
de gemeente meer woningtoewijzing kreeg dan 	Vergadering Broeker Gemeenschap. 
tot nu toe het geval was geweest.Welnu,zeei 

De voorzitter van de stichting 11Broeker Ge- zeker mede onder de invloed van deze 
: meenschap11 roept de leden van het algemeen uitzending heeft onze gemeente nu een toe- 

ij 	 bestuur op voor een vergadering op donder- wzing gekregen van 10 woningwetwoningen. 
:: dag 23 februari a.s. Plaats: gemeentehuis; Het gemeentebestuur is daar natuurlijk zeer: 
Tijd: 20.00 uur. Aan de orde komen o.m. de verheugd over en zal pogen met deze extra 
plannen welke het daartoe aangestelde co- tueTijzing zoveel mogelijk inwoners ten dien-;*- 
mite heeft ontworpen voor de komende feest :ste te zijn, - ij 	

k De tweede T.V.--uitzending was gewijd aan de 
vuilnisbelt.Deze uitzending heeft een storm 	Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
van reacties ontketend.Zowel van allerlei Op maandag 25 februari a.s. zal de heer 
particulieren uit verschillende delen van G. Houtman uit Hoorn een lezing voor ons 
ons land als van andere publiciteitemidde- houden in het Broeker Huis. De lezing is 

:len n.l.pers en rad.io.Verschillende dagbla-~ getiteld uZwerftocht door Nederland en 
den hebben nader contact met ons opgenomen zal geillustreerd worden met kleurendia's. 
om meer byzonderheden te vernemen.Diverse Aanvang 8 uur. Toegangsprijs voor de niet-
autoriteiten hebben in de publiciteit aan- leden f1 9--. Toegang leden + 1 huisgenoot 
leiding gevonden om informaties in te win- vrij. 
nen en op onderzoek uit te gaan. Vragen 	 Filmavond Veilig Verkeer 
zijn gesteld aan Gedeputeerde Staten en aan : 0 woensdag 6 maart a.s. belegt de afdeling 
Bugemoester en Wethouders van Amsterdam. Broek in Vïaterland van het Verbond voor 
Kortom: iedereen, die er mee te maken heefei1i, Verkeer in samenwerking met de B.P. 
is vîakker geworden. Wat jarenlange bespre- benzine-maatschappij een filmavond. Plaats 
kingen enz. niet konden opleveren, is door:en tijd: Café Concordia; 8.uur Hoofdschot 

: een t.v. uitzending van een paar minuten van de avond is een prachtige kleurenfilm 
bereikt. Wat men bijzonder interessant vindt over het Zuidpoolgebied. Toegang gratis. 
s ook, dat naast het gemeentebestuur ook 
de inwoners zich georganiseerd hebben in 	Jaarverslag vereniging "Volksonder- 
de strijd tegen de vuilnisbelt. Te hopen is 	wijst' afdeling Broek in Waterland. 
at al dit rumoer zal uitlopen op een situ Op de laatst gehouden jaarvergadering is b-
atie, die voor ons het einde zal brengen sloten het volgend programma voor 1963 op 
van de narigheden. Wij hebben daar op dit te stellen. 



1, Opvoering toneelstukje door de leer- schrift van onze beschikking van dezelfde 
lingen van de hoogste twee klassen van datum, waarbij aan de N.V. Scheepsexploita-
de o.Ls. 1 te Broek in Waterland.Qm- tie Maatschappij "Bavo" vergunning ingevolge 
streeks half februari.(heef -t intussen de Hinderwet werd verleend tot het oprich- 
plaats gehad). 	 ton, in werking brengen en in werking hou- 

2. Voorlichtingsavond over het vervolgen- den van een stortplaats van afvalstoffen op 
derwijs. Omstreeks eind maart. 	 een terrein aan de Galg'gouw, Broekergouw en 

3. Subsidiëring van liet 3-daagsscboolreis--de dijk van de Belmermeer (Zunderdorp). Na-
je voor de leerlingen van de vijfde en dien deelden Gedeputeerde Saten van Noord-
zesde klas van de o.l.s. 1 van f 1,-- Holland ons mede, dat - nu wij niet op de 
per leerling, 	 aanvrage hadden beschikt binnen de termijn 

- 4 Eet organiseren van een schoolsportdag welke zij ons hadden gesteld - de behande-
in samenwerking met de voetbalclub S.DBling van deze aanvrage door hen zou worden 
voor de o.l.scholen van Broek, Zuider- overgenomen in het stadium, waarin deze 
woude en Uitdam. 	 zaak zich op 1 januari 1963 bevond. In ver- 

5. Het voeren van besprekingen omtrent de band hiermede hebben wij thans onze beschik-  
wijze van vieren van het Sint-Nicolaas- king ingetrokken. 13 zult te zijner tijd een 
feest, 	 afschrift van de beschikking van Gedeputeer 

Het programma 1962 kon grotendeels verwe- de Staten van Noord-Holland ontvangen. Der-
zenlijkt worden. Subsidies werden verleend halve zenden wij 13 hierbij het door 11 inge-
aan de o.l.scholen te Broek en Uitdam. Aandiende beroepschrift terug. Getekend. Burge- 

.Uitclam ter bestrijding van de kosten voor meester en Wethouders van Amsterdam." 
een goochelmiddag op 5 december 1961. 

Aan Zodra er meer concrete gegevens zijn om te Broek voor de leerlingen van de hoogste 	
bepalen wat wij verder kunnen gaan doen, zul- twe klassen voor hun 3

-daagsschoolreisje.10 wij een algemene vergadering uitschrjven De voorlichtingsavond over het vervolgen- Wij hopen dat 
13 dan allen aanwezig zult zijn 

dein-,ijs kon wegens organisatorische moeilijk: 0 
de puntjes op de "i" te zetten. heden geen doorgang vinden. Zoals hierbo- C.K. 

ven vermeld, zal in 1963 getracht worden 	 BURGELIJKE STAND 
zo'n avond alsnog te organiseren. "Volks- :Geboren; Aart, z.v. K. Lof en P.A. de lange 
onderwijs kon in 1962 slechts werkzaam ztjn 	Jolanda Johanna Geertruida, d.v. 
bij het organiseren van de intocht van Sint! J.J. v. Veldhoven en ii.C. Molenaar 
Nicole-as. Klaas Cornelis, z.v. C. Deun en 

"Belangengemeenschap voor stopzet 	 E.J. Honingh. 
=t±ng van de vui1nistortplaats11 = 	Getrouwd; Nooij, Matthijs, oud 24 jaar en 

Sanders, Geertje Eefje, oud 19 jr 
Do zaterdag 9 februari j.l. gehouden huis Overleden; Prijs, Adriaantje, oud 78 jaar. 
aan htis ledenwerfactie is weer achter de 	 Nooij, Tjeerd, oud 49 jaar e.v. 
rug Onze Belangengemeenschap bestaat nu 	 van Gog, Edina. 
uit ongeveer 300 leden. Met grote voldoe- 
ning kunnen wij op een geslaagde actie te- 	 KERKDIENSTEN 

rug zien. Ook te Zuiderwoude mochten wij ; UitdOlfl: 24 februari 7.30 uur B. Elzinga. 
veel leden winnend Hét batig saldo per 13-Zuid.erwoude: 24 febr. 10,00 uur Ds. C.L. 
2-63 bedroeg f. 662950 . Wij kunnen nog eni- 	 Verbaas van Monnickendam bev, 
ge bedragen tegemoet zien. Buiten de finai 	 diaken en H.A. 
cilo steun kregen wij ook veel morele 
steun van vele particulieren en instllin 
gen. Wij ontvingen verscheidene adhesie-be 
tuigingen en houden ons voor meerdere 
schriftelijke gaarne aanbevolen. Mochten wij 
13 zaterdag misgelopen zijn omdat U niet 
thuisvsén voelt 	behoefte om 13 alsnog 
op te geven, dan houden wij ons gaarne aan-
bevolen. Ondertussen heeft het Bestuur 
niet stil gezeten. Er zijn mondelinge, 
schriftelijke en telefonische contacten ge-
west met diverse instanties, die ons de 
weg naar verdere te nemen stappen hebben 
gewezen. Wij zouden 13 willen verzoeken om, 
als 13 bepaalde klachten hebt die kunnen bij 
dragen om tot stopzetting van de vuilnis-
stortplaats te komen, deze aan ons door te 
geven. In een zondag 10 februari gehouden 
vergadering van het Algemeen Bestuur werd 
besloten om het Dagelijks Bestuur van 3 peI 

• sen--.,  i uit te breiden met Mw. v.d. Sluijs en 
de heer Harting. Laatstgenoemde was bereid  
het vice-voorzitterschap op zich te nemen. 
Op 14 februari jl. ontvingen wij van de 
gemeente Amsterdam naar aanleiding van het 
door ons aan deze gemeente gericht beroep":  
schrift aan de Kroon, de volgende brief: 

	

ttr 1C 	yi -pi 1Q 	zonden wil 13 een af-  
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voor rijwielen en bromfietsen 

100 service. 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
BROEK IN WATERLAND. 

Wij herinneren 13 nog even aan de 
rentebijschrijving en de boekjes-
contr1e. 

Het is vandaag de laat- 
ste dag en wel van 9 - 12 uur wn. 
en van 1 - 4 uur n.m. 

de kassier. 

Is 13 reeds donateur van 
"DE BROEKER GELENSCHAP" 

Zo niet ? 
Wordt het dan spoedig. 


