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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BR.OE JE P. GEMEENSCHAP" 

V A K A N T I E 	 VOORZICHTIG. 
Het vakantine-seizoen is in volle gang.Van- Er heeft zich j.1. maandag een ongeluk 

:daag is de laatste schooldag voor de kindeHvoorgedaan, dat toch nog weer betrekkelijk: 
ren van de scholen in onze gemeente. Als ;goed is afgelopen. Ter hoogte van de Over-
vanmiddag de schooldeuren dicht gaan duurt:lekergouw stopte een bus met kinderen,die 
het geruime tijd voor ze weer open gaan. 	:een schoolreisje achter de rug hadden.Een 
De jeugd is uiteraard in een hoera-stem - :meisje, woonachtig aan de genoemde gouw, 
mi.ng(de vaders en moeders ook?).Tij hopen :stapte daar uit om naar huis te gaan. Ze 
dat de schooljeugd de vakantie goed zal g&-liep achter de bus om en stak pardoes de 
bruikenyin dien zin,dat zij niet tot balda-:weg over, nog nagenietend van de prettige 

:d.igheid vervalt.Wij kennen niet,zoals in 	dag. Uit de richting Monnickendam komt een; 
;grotere gemeenten gebruikelijk is,vakantie-; auto  aan, waarvan de bestuurster het kind 
comité's,die de organisatie van allerlei ;niet meer kon ontwijken. Een vreselijk 

:evenementen op zich neemt,speciaal voor de; einde van een mooie dag. Het verwondert 
jongelui.Men moet zich hier zelf zien te ons steeds weer, dat ook bij de bushalte 
vermaken.Velen zullen wellicht op reis 	in Broek in Waterland iets dergelijks niet: 

;gaan,maar toch niet gedurende de volle va-:veel vaker gebeurt. Buspassagiers steken 
kantie-duur.De oudere jeugd gaat veelal in onverhoeds de straat over, zowel kinderen 
de vakantie tijdelijk ergens werken. Dit lijkt: als volwassenen. Het schijnt lang niet tot; 
ons goed:men voorkomt ledigheid en men 	iedereen door te dringen, hoe gevaarlijk 
verdient wat om het resterende gedeelte 	de situatie daar is. De provinciale weg is 
van de vrije tijd er op uit te kunnen gaan. een weg, die steeds drukker bereden wordt.: 

:Maar de ervaring leert,dat een lange va- Automobilisten mogen er op rekenen, dat 
kantie-duur toch wel problemen oproept.Wij overstekende voetgangers eerst goed uitkif-
doen een dringend beroep op allen,die het ken! Wij willen er nog eens de aandacht op 

'•aangaat,met name op de ouders,om er voor vestigen, dat men met overstelen eigenlijk 
te zorgen,dat de komende weken vreugdevol dient te wachten, tot de bus weer weg is, 

;verlopen voor de jeugd zonder ergernis te of nog beter, loop twee hele minuten om eri 
;geven aan anderen. 	 ga door de tunnel! Een gewaarschuwd mens 
:Ook onze middenstanders gaan van een rust telt voor twee!  
.periode genieten.0 vindt in dit nummer 	=__°_ 	__=  De vuilnisbelt  =_= 
kennisgevingen van deze aard opgenomen. 	Zoals in het vorige nummer aangekondigd, 
En ook de Broeker Gemeenschap gaat in ze- willen wij nog eenmaal een bespreking wij-
kere zin met vakantie.Ons volgend nummer den aan de verwikkelingen rondom de vuil-
verschijnt normaal over 14 dagen,doch daar- nisbelt. Voor een goed begrip van de gang; 
na slaan wij een keer over.De volgende ver- van zaken rakelen wij even de geschiedenis 

-- schijndata zijn derhalve 26 juli en 23 aug. op. Na vele vergeefse pogingen van het ge= 
:Wij verzoeken U met het inzenden van copy meentebestuur om de overlast van de belt 
?hiermede rekening te houden.In ons volgend, te verminderen of weg te nemen, is in 1961: 
nummer zult U het laatste nieuws aantref- begonnen de procedure ingevolge de Hinder= 
fen omtrent de feestweek.0 weet het toch wet. De Hinderwet eist voor het bestaan 
nog wel? 3 t/m ïl aug.a.s.zijn er weer al-: van een groot aantal, met name genoemde, 
lerlei manifestaties en van 7 t/m 11 aug. soorten van bedrijven en inrichtingen een 
de kermis.Zoals gezegd:U leest daarober 	vergunning. Daaronder vallen ook bewaar- 
in ons volgend nummer. Voor wie reisplan-'. plaatsen van afval. De exploitante van de 
nen heeft :wij wensen U goede reis en mooi vuilnisbelt, de N.V. Bavo, bleek een der- 
weer. 	 Red. 	gelijke vergunning niet te bezitten. Zij 

werd alsnog in de gelegenheid gesteld een: 

BER KEFF , Laan 44 	 = aanvrage in te dienen tot het verkrijgen 

voor rijwielen en bromfietsen 	 van een dergelijke vergunning. Op verzoe- 

100 	service. 	 ken ingevolge de Hinderwet moet beschikt 
worden door hetg emeentebestuur van de 

:...... ......................................................................................................i. pleat•s,,waer..  dp...inrichting...gevest.ï.qd... 	:....... . 



BGERLLCE STAND. 	 Vervolgde Vuilnisbelt. 
Geboren: Jacobus,z.v.H.Mulder en J..van Tol.In dit geval dus .Axnsterd.am.Nu geeft de Hin-

'Ondertrouwd: Iiulder,Jacob,oud 27 jaar en derwet aan het gemeentebestuur,da-t beslis-
Pronk,Janne-tje, oud 24 jaar. sen moet,claarvoor een bepaalde termijn.Is 

==:die termijn om zonder dat een beslissing is 
== 	KERKDIENSTEN. 	== 	gevallen,dan kan men daarover zijn beklag 

ZUIDERWOUDE: 14 juli,lO uur vm.B.Elzinga doen bij Gedeputeerde Staten.Hiervan heeft 
21 jli,7.30 uur. Hr.Langelaar van M'dam. het Gemeentebestuur gebruik gemaakt.De ter-
ITD.AM: 14 juli,7.30 uur.Ds.v.Wijk v.Edam mijn was al lang verstreken en er was nog 

121 juli, 10uur, Hr.Langelaar van M'dam. 	geen beschikking van B.en W.van Amsterdam. 
===s Gedeputeerde Staten hebben toen gedaan,wat: 

ADVERTENTIES. 	 de wet hun voorschrijft,n.l.een nieuwe ter- 
___________________________________________________________________________-  

VAKANTIE KRUIDENIERS. 
15 juli t/m 20 juli: 

J.Posch & Zn. Havenrak 
M.Plas, Parallelweg. 

22 juli t/m 27 juli. 

/ 	Wed.Mulder , Dorpsstraat 
D.H.Ruyterman, Roomeinde 

VAKANTIEREGELING 
Melkhandel C.Pels, 15 - 28 juli. 
De winkel is gesloten van 15-26 juli 

Zaterdag 27/7  geopend. 
De melkbezorging geschiedt via de 
Bellewagen contant. 

Rekenend op Uw aller medewerking 
Hoogachtend, CPels. 

Onze zaak is wegens vakantie 

GESLOTEN van 22 juli t/m 3 aug. 

D.M.Nooy. 

te vertellen,dat de door Gedeputeerde Sta_: 
De praktijk van tandarts Hoedeman IS ten afgegeven vergunning veel zwaardere 
wegens vakantie gesloten van voorwaarden voor het voortbestaan van de 
dinsdag 8 juli tot maandag 19 aug. vuilnisbelt bevatte dan die,afgegeven door 
Spoedgevallen: Centrale Doktersdienst Ainsterdam.Bovendien was aan de vergunning 

2(1. Tel. 020 - 728776. van Gedeputeerde Staten een termijn 
den van 5 jaar,waarna de zaak dus opnieuw 
kon worden bekeken.Het geheel van de bepa- 

Een groot Verzekeringsbedrijf te Amster- l±ngei van de laatste vergunning was zoda- 
dam roept sollicitanten op voor de 	nig,dat de gemeenteraad er van afzag om 
navolgende functies: 	 nog beroep bij de Kroon aan te tekenen. 
REKENAA,RS(STERS) en geroutineerde 	Men moet hierbij bedenken,dat men wel als 
TYPISTEN voor de afdeling Collectief 	doel kan stellen:"De Vuilnisbelt moet weg", 
(pensioenverzekeringen) 	 maar dat men ook redelijkerwijzekan stellen: 
ADMINISTRATIEF onderlegde personen 	"Tegen de aanwezigheid vande vuilnisbelt 
(kunnende typen)voor de afdelingen 	op zichzelf behoeft geen bezwaar te bestaan, 
Volksverzekeringen en Levensverzeke- 	mits er maar voor gewaakt wordt,dat deze 
ring. 	 göen hinder en last veroorzaakt".En op dit 
PONSTYPISTES voor de mechanische admi- laatste standpunt stelde zich de gemeente_s 
nistratie. Enige Jongste bedienden 	raad.Eij de bovenvermelde gang van zaken 
Uitstekende sociale voorzieningen en 	(het intrekken van de foutieve vergunning 
reiskostenvergoeding.Voor de voor te 	van Amsterdam en het overgaan van de be- 
bereiden sollicitatie kunnen belang- 	voegclheid van gemeentebestuur naar Provin- 
stellenden zich vervoegen bij de Heer 	ciaal bestuur)heeft iedereen,die oorspron- 
J.A.M.Sanders, Dr.C,Bakkerstraat 8, 	kelijk in beroep was gegaan 'bij de Kroon,zica 
Broek in Waterland. 	 neergelegd.Met uitzondering van é6n inwoner 

uit onze gemeente,die het eenvoudig "niet 

OPBRENGST ElTu1LOEiiTCOLLECTE 	namV Wat deksel,hij was toch in beroep gegaan 
Het is ons een genoegen de lezers te kun- hij de Kroon en nu zou dat feest niet door- 
nen mededelen,dat bovengenoemde collecte gaan? Dat nooit.En na veel briefschrijverij;  

wist deze inwoner te bereiken,dat de zaak 
een verrassend resultaat heeft opgeleverd, inderdaad op de Agenda kwam van de Raad 
n.l.een brutobedrag van f 527.25. 	 van State.Deze raad adviseert de Kroon in 
Aan alle milde gevers en geefsters en 	zaken van administratief 'beroep.Als U nu in 
niet te vergeten de dames-collectanten, 	het vorige nummer naleest,wat deze recla- 
een hartelijk woord van dank. 

Het Bestuur 	
mant beoogde,zal IJ dat wellicht niet geheel 

van Het Witte Kruis. 	duidelijk zijn. 	
Wordt vervolgd. 

vQ 	0.' ui 	U VVLLL U.LL. 

Deze nieuwe termijn liep tot 1 januari 1963,  
Het artikel 19 van de Hinderwet,dat hier-
.overhandelt,zegt dan vervolgens:"Heeft het 
gemeentebestuur binnen de gestelde termijn 
nog niet beschikt,dan geschiedt zulkt ten 
spoedigste door het Provinciaal Bestuur." 
Ons dunkt dit een volkomen duidelijke 'bepa-
ling.Termijn verstreken,dan niet meer het 

:gemeentebestuur,doch het Prov.bestuur. 
Nu gaf Amsterdam na het verstrijken van de 
termijn toch nog een vergunning n.1.op 10 
januari 1963.Volgens Bartjens was dit 10 
dagen te laat en dus gegeven op een tijdstip 
waarop niet meer het gemeente'bestuur,doch 
het Prov.Bestuur bevoegd was.Hierop geatte'i-
teerd,gaf Amsterdam zijn vergissing toe en 
trok de genomen beschikking weer in.Allen, 
die van het besluit van Amsterdam in beroep 
waren gegaan bij de Kroon,kregen hiervan be-
richt met de mededeling erbij,dat thans Ge-
deputeerde Staten een beslissing op de aan'-
vrage zouden nemen.Dat is dan ook gebeurd 
en wel or 26 april 1963.Wii hoeven niet meer 


