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BkOEKEk  G  
ORGAAN VAN DE STICHTING ,,DE DROIIÇJR GEMEENSCHAP" 

HOE DAN OOK,WEG lT DE ROOK. 	feestweek. Na het geslaagde evenement van 
Wat al publiciteit,wat al activiteit.Broekvorig jaarheeft de Stichting "Broeker Ge-
is waarschijnlijk in zijn gehele historie nim-rneenschap" in cie afgelopen week besloten 
mer zo vaak vermeld als de laatste weken opnieuw tijdens de kermisweek een aantal 
het geval is.Je zou er een roman over kun- activiteiten te ontwikkelen. Het voorlopig 
nen schrjven.Dat zullen we niet doen; we programma, opgesteld door het feestcomit, 
moeten nuchter bljven.We moeten trachten alwerd, behoudens enkele opmerkingen, goedge-
deze sensatie om te zetten in een concrete .keurd. Wij zullen U natuurlijk regelmatig 
verbetering van de situatie.Want daar gaat van de stand van zaken op de hoogte houden. 
het tenslotte om.En de publiciteit mag al-Maar onthoudt vast de data: 3 t/m 11 augus-
leen maar dienen om dat doel te bereiken. tus 1963. 
Bovendien moeten we er voor waken,dat al ------ == Bejaarden Sociëteit 
het nieuws niet er toe leidt,dat het gehe- 1. Waar blijven toch de dames? Nu al ver-
le land de mening krijgt,dat Broek alleen scheidene weken achtereen treffen we des 
maar een vuilnishoop is.Dat wij met ons al- middags  alleen maar heren aan in het Broe-
len dan wel niet op een vulkaan,maar wel ° ker Huis. 't Is zo ongezellig zonder het 
een vuilnisbelt leven. Van en ding zijn nu:  luide gebabbel. Kom op dames, laat de heren 
wel alle autoriteiten overtuigd:het beheer ±0t langer in de steek' 
dat de N.V. BAVO en de gemeente Amsterdam 
over de vuilnisstortplaats voerden,was ten2. De dames, die op de sociëteit een aantal 
enenmale ontoereikend.Men heeft zich nog dingen gemaakt hebben, worden vriendelijk 
nooit bekommerd over de manier van stortenverzocht deze zo spoedig mogelijk af te ge-
En naar onze mening is van de directie vanven 'bij mevr. te Boekhorst, Parallelweg 23. 
de Bavo geen enkele vrijwillige medewerking 3 En U weet het, alle leden worden a.s. 
op dit punt te verwachten. Door dwang zal dinsdagavond verwacht bij de uitvoering van, 
dus de nodige verandering en verbetering cie muziek- en zangvereniging. 
'moeten worden bereikt. Afdoende zou eigen- 
lijk alleen maar zijn hot volkomen verbie- 	VTÂTERLANDS AMUSEMENTSORKEST=== 

den van verdere storting. Gedeputeerde Sta:: Op maadag 11 maart a.s. geeft het Waterland 
ten van Noordholland broeden thans op het Amusementsorkest een uitvoering voor inwo- 
ei van de hinderwetsaanvrage. Uiteraard 	ners boven de 60 jaar. Toegangsprijs 50 ct. 
zijn wij bijzonder benieuwd naar het kui- Op dinsdag 1,2 maart a.s. voor de soc.leden 
ken,  dat uit dit ei zal kruipen. Het is 	(toegangsprijs 50 ct.) en voor donateurs 
ons bekend, dat men in Haarlem spoedig eon(gratis toegang op vertoon van donateurs-
beslissing wil nemen. En bij die beslis- kaart met 1 huisgenoot). Beide avonden in 
sing zeker veel meer gewicht aan de door het Broeké Huis; aanvang 8 uur. 
ons ingebrachte bezwaren wil hechten dan Programma: Muziek Waterlands Amusementsor-
de gemeente Amsterdam heeft gedaan. De ge-kest, Hecobema's, de zangvereniging en kor-
weldige blus-actie van de Mobiele Colonneste schetsjes enz. 
was bijzonder spectaculair. Een imposant -==-- 
gezicht, die vele blus-eenheden. Helaas, 	De V'aterlandse Koorvereniging on- 

het resultaat was niet evenredig aan de 	der leiding van de heer Mittendorf vraagt 

krachts-inspanning. Velen hadden dit al 	dames en heren leden. 

voorspeld. Blussen zonder het uiteenhalen 	Repetitie's woensdagavonds om 8.15 tot 

van de bercien heeft dus kennelijk geen zin.:  10•1 S uur.Woensdag 13 maart a.s. wordt niet' 
Wij wachten met grote belangstelling de 	gezongen. 20 maart wordt weer begonnen met 

verdere ontwikkeling af en zullen daarbij nieuw repertoire. 	Het Bestuur. 
overal, waar dat te pas komt, de aandacht 

	

blijven vestigen op "onze" vuilnisbelt. 	Dr. Pels sprak over beroepskeuze 

Bed. 	 == en leermoeilijkheden.= 

En weer komt er een feestweek 	Gezamenlijk met onze zustervereniging afd. 
Vuilnis of niet, er komt weer een Broeker Edan organiseerde de vereniging voor Plat- 



telandevrouwen afd. Broek in Waterland e 
Omstreken een avond in het Verenigingsge.. 	 ___________________ 
bouw te Monnickendam. De beer Dr. Pels 	De Voetbalvereniging " S D 0 B " oreani 
arts psycholoog uit Utrecht heeft deze' 	seert op dinsdag 12 maart a.s.'savonds 
avond voor ons verzorgd. Als onderwerp was om 8 uur een klaverjaswedstrijd voor 
gekozen Beroepskeuze en leermoeilijhoden'! Junioren en Senioren van S.D.O.B. in de 
Daar onze vereniging veel jonge leden telt kantine op het sportterrein. 
met nog jonge en opgroeiende kinderen, was 

: het bestuur van mening dat dit toch zeker 	 COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
:een zeer leerzaam en actueel onderwerp was. 	- 	BROEK IN WATERLAND. 
• a opening door de voorzier en het zingai 
van het Bondslied werd het woord gegeven 
aan de beer Dr. Pels. Voor de pauze gaf de! V0033 zover het U nog niet bekend is geven 
spreker een zeer duidelijke uiteenzetting wij hieronder een overzicht van de diverse. 

over de moeilijkheden in vele gezinnen 	zaken welke U bij onze bank kunt regelen, 

met opgroeiende kinderen. Het kiezen van 	de voorlopig vastgestelde rente—tarieven 
een passend beroep geeft ook veelal mooi— voor 1963 alsmede de offici1e kantooruren. 

lijkhed.en. En ook het leren op de scholen BANKZAKEN: 
brengt vaak problemen met zich mee. Het 
beste kan men zijn kinderen door een spy— Gewone spaargelden 
choloog later. testen. Aan ie hand van zon Spaargelden Jeugd.spaarwet (Zilvervloot) 
test kan de psycholoog dan advies geven 	Spaargelden Jaardeposito. 

voor welk beroep en school het desbetref— 	mbtenarenspaarrego1ing. 

fende kind het best geschikt is. Na de 	Depositots in Rekening courant 

pauze werden er nog vele vragen gesteld, 	Girobetalingen in rek.crt. 

welke door Dr. Pels deskundig werden be— 	
Bijschrijving van melkgelden van de CMC. 

antwoord. Deze avond werd door de voorzit— Bijschrjving van ouderdomspensioenen. 
ster uit Edam gesloten en tevens sprak zij. Aan— en verkoop van Effecten 
de hoop uit om in de toekomst nog eens sa— Verzilvering van coupons 
men een avond te organiseren. 	 Effecten in open bewaarneming. 

Onze vereniging is van plan om ix per Wisselen van vreemde valuta. 
kwartaal een mededelingenblad aan de leden! Verstrekking van reisdeviezen. 
toe te zenden. De bedoeling is, dat ieder Verstrekking van voorschotten 
lid een klein artikeltje daarin kan schri- Verstrekking van hypotheken. 
van, b.v. een recept, een leuk voorval dat! Verstrekking van credieten in rek.crt. 
ze beleefd heeft of een goede tip waarvan enz.enz. 
ook een ander lid zijn profijt kan trekkEn RENTE—TARIEVEN 1963. 
Ook geven wij de plaatselijke leveranciers Gewone spaargelden 	 3 
gelegenheid om een advertentie in dit blad! Vast bestanddeel 	 3* % 
te plaatsen, wat voor hun zaak natuurlijk Jaardeposito's 	peciaal tarief 
een geweldige reclame is, daar dit blad 	Spaargelden jeugdspaarwet 	3* % 
door vele dames wordt gelezen. De kosten 	Deposito's in rek.crt. 	1 % 
van zo'n advertentie zijn :. 2,50, Degene Voorschotten 	 4Z 
die er interesse voor hebben gaarne opgave! Hypotheken 
aan onderstaande bestuursleden. 	 Cred.ieten in rek.crt. 	5% 
Mevr. Hierop, Parallelweg 19, tel: 338 
Mevr. Smits, Wagengouw 4b 9 	tel: 358 	

KANTOOR UREN. 

Mevr. Boiks, Wagenouw 4d, 	tel: 294 	kéijNDAG van 6 - 8 uur n.m. 
G.Y.K. -- DINSDAG te Purmerend. van 9 - 11,30 uur.v.m. 

1TTROERLL1KR STAND 	 ! WOENSDAG van 9 - 12 uur v.m. 
Geboren; 

- 	
KERKDIENSTEN 

Uitdam: 10 maart 7.30 uur, B. Elzinga. 
17 maart10.00 uur, B. Elzinga. 

LZuiderwoude:10 mrt.10.00 uur, B. Elzinga. 
17 mrt.  7.30  uur, B. lilzinga. 

1. B E R KERF 

Laan 44 

voor rijwielen en bromfietsen 

100% service. 

WORDT DONATEUR 

VAN DE BROER GEIflEENSCH.AP. 

Taco, z.v. J.K. Honingh en 
E. Hierop, 

Jacob, z.v. G. Kouwenoord en 
G. Koopmans. 

VPLLDAG van 9 - 12 uur vm. 
van 6 - 8 uur n.m. 

In byzondere spigeva11en zijn wij steeds 
bereid,zo mogelijk, U tevens te helpen 
in de uren dat ons kantoor niet open is. 

De kassier. 


