
No 420 
65  april l9. 

BROEK 

- 	Vff 

BkOEKEk  G  
ORGAAN VAN De 5TICHTING DE DPOVR GEME4SCFTAPW 

Ô ... 	STELLENDE AVOND. ====E en ..eleurstel1enavond, niet vanwege het 

Inderdaad,de avond van 27 maart was 	 van wege het symptoom van 

teleurstellende  avond.Het BroekerAmuse- ongeinteresseerdheid. 
mentsorkest gaf een uitvoering in het 
Broeker Huis.Door de medewerkers isuiter- 	OPGAVEN LEERLINGEN KLEUTERSCHOOL 
aard veel werk verzet om tot zo'n uitvoe- 	In de week van 5 t/m  9 april a.s.bestaat 
ring te komen.Dirigent en leden hebben 	er gelegenheid om kinderen op te geven 
extra moeten repeteren,toneelstukjes zijn :or de kleuterschool.Deze opgave dient te 
inestudeerd.En als er dan niet meer dan ................................geschieden ten gemeentehuize.Daarvoor kunt 
ongeveer veertig mensen in de zaal zijn,ls  

U in de morgenurentussen 9.00 en 12.30 u dat zonder meer teleurstellend.Het heeft 
terecht. Opgegeven kunnen worden de kinde- geen zin om de uitvoering als zodanig 
ren,die bij de aanvang van het nieuwe school-hier te bespreken:die er waren,hebben daar:  j 	/ 
aarl6 augustus 1965,itenmJ.nste vier jaar natuurlijk hun eigen mening over en die er 	.. 

oud zijn. Teneinde mogelijke misverstanden niet waren interesseert het toch geen .. 
Maar de teleurstelling over het zeer 	te voorkomen,dienen ook de kinderen,die in 

weinige bezoek willen wij niet onder stoe- voorgaande jaren reeds zijn opgegeven,doch 
len of banken steken.Hoe wil men kunnen nog niet geplaatst konden worden,opnieuw 

te worden aangemeld. spreken van een opgewekt verenigingsleven  
als practisch niemand enige belangstelling:Aangezien het waarschijnlijk is,dat niet 

toont ?.Als in Zuiderwoude de muziekver- den,ontvangt U naderhand bericht of Uw kind 
alle kinderen geplaatst zullen kunnen wor- 

eniging een uitvoering geef t,pruilt de  
zaal van van Waveren uitlWaarom dan niet al dan niet kan worden toegelaten. Het is 

in Broek? Natuurlijk wij weten wel,dat 	raadzaam om bij de opgave Uw trouwboekje 
mede te brengen. iedereen een excuus heeft:A voelde zich 

niet lekker,B houdt niet van muziek,C had 
al een visite-afspraak,D kon geen oppas 	 HET WIJKGEBOUW EEN NOODzaak U 

'voor de kinderen vinden,E had een jarige In de ledenvergadering van de vereniging 
thuis,en ga zo maar door tot XYZ. 	"Het Witte Kruis" van 25 oktober 1963 kwam 

'Wij Zijfl ZO Vrij om daar niet al te veel 	de noodzaak van een permanente en speciaal 
:waarde aan te hechten.Wij zouden zo graag voor dit doel geschikte behuizing van het 
.zien,dat verenigingen als deze zich ge- Witte Kruis ter sprake. 
:steund weten en gedragen worden door een Vooral de moeders van baby's en kleuters 
'flinke publieke belangstelling.Niemand 	zullen bekend zijn met de onmogelijke oni4an-. 
eet er een boterham minder om,a.ls de mu- digheden waaronder het regelmatige onder - 
ziekvereniging niet meer zou bestaan. 	zoek van de kinderen moet plaatshebben. 
Maar toch zou dat een verarming van het Uit het Broeker Huis verdreven,vond het 

:: dorpsleven betekenen.Of stellen wij geen consultatiebureau een tijdelijk onderkomen 
prijs op een dorpsleven in deze zin?Willen in de Leerkamer van de N.H.Gemeente.Hoewel 
wij hier alleen maar wonen omdat het zo 	dankbaar voor de mogelijkheid om een regel- 
lekker rustig is? Gaat het wel en wee van.matige gezondheidscontrole te kunnen uit-
het dorpsleven ons verder niet aan? Latenoefenen zal een ieder met ons eens zijn,dat 

U dan vanuit onze Broeker Gemeenschaps400k deze oplossing niet aan het doel beant- 
gedachte nog eens mogen toeroepen:d.e 	woordt. Gezien de bevolkingstoename van 

:dorpsgemeenschap is meer dan een aantal onze Gemeente is het vanzelfsprekend dat 
gezinnen,die min of meer toevallig hier deze moeilijkheden alleen maar groter zul-

:wonen.De dorpsgemeenschap is ook een le- :len worden. Daarom was men er in de eerder 
vend organisme 9 waar wij allen deel van 	genoemde vergadering van overtuigd 9 dat een: 
uitmaken.En dat brengt met zichd.at wij 	eigen wijkgebouw wenselijk zo niet noodza- 

:: daadwerkelijke belangstelling tonen voor kelijk was. 
uitingen van hetdor,psleven. . . 



Het geformeerde Comité "Stichting Wijkge-  
bouw" kreeg de opdracht om de moge1ijkheder 

AAN ONZE GEACHTE CLIENTEN. daartoe nader te onderzoeken.Zo werden 
o.a.besprekingen gevoerd met het Hoofdbe- Voor de Slijterij kunt U tijdens onze 
stuur van het Witte Kruis te Haarlem, wer- verbouwing ook achterom(poortje door) 
den inlichtingen ingewonnen bij het Rijk bij "Concordia" terecht. 
over de subsidie-mogelijkheden en onlangs Wij geven deze maand: 
heeft men nader contact gezocht met het Bij onze import Franse Cognac(Cholet) 
Gemeentebestuur van Broek in Waterland. a f 11.50  een origineel Frans 

:00k heeft het Comité zich nader georin- Cognacg].a 	cadeau. 
teerd over de vorm waarin én en ander Bij Martini Dry Rood of Wit een 
gegoten moet worden en dienaangaande be- longdrink glas cadeau. 
zocht men andere plaatselijke afdelingen Bij een fles Franse wijn a f 2.75 
van het Witte Kruis in Noord-Holland,die carasis(origineel import) een 
ons reeds bij de stichting van een wijkge- wijnglas cadeau. 
bouw voorgingen. Ook hebben wij een grote sortering 
Hierbij waren gemeenten,kleiner dan Broek frisdranken. 
in Waterland,zodat men niet moet denken 13 belt 206 en wij bezorgen direct. 
dat het realiseren van een dergelijk oen- Beleefd aanbevelend, 
truni van gezondheidszorg bij ons onmogelijk 
zou zijn. Dank zij de vooruitziende geest C. E VRIES 

::in het Gemeentebestuur is in het uitbrei- 
dingsplan in principe reeds een plaats 
voor een wijkgebouw gereserveerd.Wij allen, 	

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK inwoners van Broek in Waterland,zulien er 	
BROEK IN WATERLAND. zowel met daadwerkelijke als morele steun 

voor moeten zorgdragen dat het wijkgebouw 
zo spoedig mogelijk op de plaats verrijst. 	 A L G E M E N E 
Wij hopen o:korte  termijn in staat te wor- 	

L E D E N V E R 9 A D E R 1 N G den gesteld om onze activiteiten in die 
richting nader te ontplooien, 	 te houden op donderdag 8 april 1965 

: Over de verdere ontwikkelingen zullen wij 	's avonds om 8 uur in het kantoor 
13 nader op de hoogte houden. 	 der Bank, Kerkplein 9. 

COMITE STICHTING WIJKGEBOUW 	De voordrachten der verkiezingen 
BROEK IN WATERLAND. 	 liggen gedurende 14 dagen ten kantore 

der Bank ter inzage voor de leden. 
OUD-PAPIER-ACTIE. 

Deze voordrachten kunnen binnen één 
0p 12 9  13 en 14 april zal ten behoeve van 	

week voor de Algemene Vergadering de reiskassen van de meisjesvereniging en 
door tenminste 10 leden worden aan- de o.l.school 1 de gebruikelijke oud-papier- 

• actie worden gehouden.Wilt 13 zo vriendelijk 	gevuld. 
zijn om het in Uw bezit zijnde oud-papier 	 HET BESTUUR. 
tot zolang te bewaren.  
Degenen,die bijv.wegens ruimtegebrek met  
het papier geen raad weten,kunnen het te COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 

:allen tijde deponeren bij de Heer A. Terpstra: 	 BROEK IN WATERLAND. 
Zuideinde no.4. Hebt U ook vervoerspro-

:blemen,belt 11 dan even tel-nr. 3 3 9 en 
het papier wordt zo spoedig mogelijk bij 13 	H.H.VEEHOUDERS, 
weggehaald. 	 C.L. 	Voor zover 13 er tot nog toe niet 

toe overging, open een Rekening- 
BURGERLIJKE STAND. 

Courant bij onze Bank.De 13 toekomende GEBOREN: 
Karin,dochter van J.Nierop en W.Leegwater 	melkgelden etc.worden dan direct 
Mariette Pauline Marjolein,dochter van 

op Uw rekening bijgeschreven terwijl J.C.Tissink en H.M.van Steijn. 
ONDERTROUWD; 	 wij tegen een geringe vergoeding al 
Roos.00rnelis,oud 23 jaar en Groen, Nel, 

Uw betalingen kunnen uitvoeren. oud 22 jaar. 
GETROUWD: 	 Bovendien kweekt 13 van Uw saldo nog 
van der Zaag,Marthen,oud 26 jaar en 	

rente ook.Bovendien bespaart U de Hetjes,Janny Mariè, oud 22 jaar. 
OVERLEDEN: 	 oegelkosten bij contante betaling. 
Tolk,Johanna Aagje, oud 58 jaar. 	

Vele veehouders gingen 13 reeds voor 
ADVERTENTIES. 	

en allen onder volle tevredenheid 

over de vlotte gang van zaken. BER KEFF, Laan 44 
Komt een met ons praten hierover. voor rijwielen en bromfietsen. 

De kassier, 100% service. 


