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A G E N D Â. 	 15.Wijnie .skam;16.Finus Mens;17.Hanscle 
24/6 - Ledenvergadering Groene Kruis 	Vries;18.Jan Zuman en 19.Tjerk Doornenbali 

/ 	Tramstation). 	 Aan deze geslaagden heeft de afdeling 
306 - Vergadering Gemeenteraad. 	 Veilig Verkeer een uitstapje aangeboden 

.i.Isoneiasavond 0.L.S.I. 	 naar Artis. 
4/7 - Optreden Portugese Vo1ksdangrep. 
7/7 - Bejaardentocht. 	 . 	ROODE KRUIS COLLECTE. 
10 t/m 14/8 - Kermis. 	 De opbrengt van de collecte voor het Roede::  
209,27/9 en 4/10 - Klaverjastournooi. 	Kruis bedroeg in onze gemeente f 620.-- 
1510 - Feestavond Klaverjasclub. 	n.1.Broek in Waterlana. f 504.75,Zuider- 

===woude f 66.50  en Uitdam f 49.75 
VERSCHIJNINGSDATA BROEKER GE1VENSCHAP. 	Dank aan alle gevers en geefsters en aan 

In verband met vacantie's e.d.zal ons bladde collectanten voor hun bereidwillige 
in de maanden ,juli en augustus slechts 	medewerking. 
génmaal verschijnen en wel op 22 juli en 	 P.Beets, Pennm. 

19 augi.istus.Copy en advertenties in te 
dienen uiterlijk op 18 juli resp.15 auguztt PLUIMVEE-EN KONL1ITENHOUDERSVERENIGING 

BROEK IN WATERLAND. 

	

SPREEKUUR BURGE]1EESTER. 	 woensdag 25 mei j.l.hield bovengenoemde':  

Het avond-spreekuur van de burgemeester 	vereniging haar jaarlijkse uitstapje 9 dit 

op maandag 4 juli a.s.vervalt. 	 eer naar Zeeland.Met 2 bussen van de Firrji 
orbeek uit Edam en 80 passagiers werd om 

PORTUGESE VOLKSDAËTSGROEP. 	7 uur gestart naar Utrecht.Vaniaar naar 
Op maandagavond 4 juli a.s.zal ophetpn0nt±'001t waar het eerste kopje koffie werd 

véôr de o.l.school 1 een demonstratie 	genuttigd..Verder via Gouda en Rotterdam 

Por- volksdansen worden gehouden door een Per- naar de bruggen,allereerst de Brienenoord.-. 

tugese Volksd.ansgroep.Deze groep maakt 	 Haringvlietbrug en Oosterschelde 
1 brug.Voor de twee laatste bruggen moest toltournee door Nederland,waarbij  

neemt aan een internationaal volksdansfes_taa worden.Vandaar naar LLiddelburg waa 

tival te Warffum.Ook zal worden opgetreden een broodje gegeten hebben en een kijkje 
in Scheveningen.Het dansen vangt aan om in de plaats hebben genomen.Daarna een rondt- 

19.30 uur.Er is geen toegangsgeld ver- 	it over Walcheren via Midd.elburg-Veere- 

schuldigd, zodat op een grote belangstel- 	erooskerken-Oostkape1le.Domburg_Westkapel-. 

ling van publiek wordt gerekend. 	 _e-Biggekerke-Koudekerke-Vlissingen,waar w 
Weer stopten en de stad konden bekijken. 

	

SCHOOLVERKEERSEX.AKiEN. 	Tenslotte gingen wij via Bergen op Zoom naa 
Aan het schoolverkeersexamen,georganiseerd eda 9de laatste stopplaats,en via Utrecht 
door de plaatselijke afdeling van het Ver- paar huis.Het was een lange rit en redelijk 

bond voor Veilig Verkeer,hebben van de 	weer.Allen hebben genoten van dit uitstapj 

drie openbare scholen in deze gemeente 	ieteen voor het bestuur een grote voldoe-- 

kinderen deelgenomen.Het resultaat was 	ning is alsmede voor de Fa.00rbeek.(In 196 

helaas minder goed dan in vorige jaren. 	ij het uitstapje naar het openluchtmuseum 
zijn 19 kinderen geslaagd,terwijl er 15 .n Arnhem hadden wij maar 34 passagiers en :Er

moeste worden afgewezen.Deze zijn volgend u 80 een unlcum).Het bestuur houdt zich 
jaar in de gelegenheid om het examen nog aanbevolen voor suggesties voor haar uit-
eens over te doen.De namen van de geslaag_t3e in 1967. 

den zijn: l.Roel Kouwenoorcl;2.Marion Fr; 
3.Paul van Schieveen;4.Emile Stöve;5.Cees 
Paassen6.Ineke Lobbes;7.Paul Breedveld; 	HER KEPF 9  Laan 44 
8Rein Lof,Zwoude;9.Cora Schut;lO.Dik 	voor rijwielen en bromfietsen. 
Korstanje;1l.John Spaans;12.Rini te Boek- 	100 % service. 

..........................n .... de Boer; 



TENTOONSTELLING"DE AUTO VAN DE TOEKOMST". 	 ADVERTENTIES. 
Gaarne vestigen wij Uw aandacht op de ten-
toonstellingwelke onder bovenstaande ti-
tel wordt gehouden in de galerie 't Gouw 
te Purmerend,De collectie omvat een groot 
aantal ontwerpen,gemaakt door leden van de 
Jeugd Automobielclub. De tentoonstelling 
loopt t/m 29 juni aas. en is geopend op: 
zaterdag en zondag van 14 — 17 uur. 
Bovendien dinsdag van 10 — 12 uur.  

JiWUJ& 	tULiN 	 VJi±U)WiJIT. 
En van onze lezers trof in een dagblad 
hei ond.erstaand artikeltje aanMngezien 
de naam van onze gemeente hierin is betrok-
ken,nemsn wij dit artikeltje hier over: 

ST0RE_MAGLEBY,het plaatsje op het eiland 
Âmager bij Kopenhagen waar nog veel afstam-
j.rnP1igen wonen van de Nederlandse kolonie 
die zich daar 450 jaar geleden vestigde 9  
gaat verdwijnen. 
Het dorpje,steeds een belangrijke trekpleis 
ter voor Nederlandse toeristen,moet gro-
tendeels plaatsmaken voor het zich snel 
:uitbreidende Kopenhaagse •vliegvalö. Kastrup. 
Volgens het nieuwe uitbreidingsplan van 
Kastrup zullen een aantal startbanen dwars 
door Store Magleby gaan lopen1s gevolg 
hiervan zullen de bewoners wier'huizen en 
grond in dit uitbreidingsplan liggen 9  spoe-
dig naar elders moeten verhuizen.Veel af- 
stainmeingen van JNaeer.Land.ers behoren tot 
de getroffen groep 
Toen de Deense Koning Christiaan II in de COOPERATIEVE BOEFFNLEENBAM( 
16e eeuw Neder1ande tuinbouwers(vooral BROEK IN WATFRLAND 
it hei gebied van Broek in Waterland) 

naar Denemarken haalde om zijn vrouw in Voor al Uw bankzaken naar de plaat- 
staat te stellen de door haar zo geliefde selijke bank de Boerenleenbank, 
Hollandse groente te kupen,gaf hij deze Volledige bankservico, 
mensen de grond op Amager in "eeuwig bezit'ti 
.Maar de eeuwigheid duurt thans niet eens SPAARGELDEN. 

vijfhonderd  jaar. 
Er is in Denemarken nogal wei verzet gere- ZILVERVLOOT. 

zen tegen de plannen mat Store Magleby. 
• 

De Beense autoriteiten hebben echter ver-  REKENING-COURANT,  

klaard. geen andere keus te heLbenomdat 
astrup van groot belang is voor 	enemar- HYPOTHEs =i N. 

kcnhet vliegveld dringend behoefte heeft 
aan nieuwe startbanen als gevolg van de V00kSCHQT• 

grote straalvliegtuigen dia Kopenhagen 
and.oen,en voor 	J.e banen alleen maar CREDIETEN. 

plaats  is in Store Magleby Zij hebben be- 
loofd de getroffenen zo goed mogs:lijk scha- EFFECTEN. 

deloos te zullen stellen. 
COUPONS 

BIJRGERLL1KE_STAND. 
EB OREN: VREEMDE VALUTA. 

en,zoon van Gerrit Schaatsborgen en van 
Trijntje Elisabeth Wortel. 
Suzanna Elazina,d.ochter van Hugo Spaans 
en van Hillie Cornelia Honingh. De rente voor hypotheken,voorschot- 

Iendrika,dohter van Jan Lof en Gretha en oredieten is met ingang van 

Mulder. 1 juli verhoogd tot 6 	%. 

OEHtJWD: De rente voor de direct opvraag- 
Jan Treuren,oud 23 jaar en Aaltje Wolter- bare spaargelden is mei ingang 
tjo de Haan,oud 22 jaar. van 1 juli verhoogd tot 31  % 
OVERLEDEN: 
Johannes Tinkelenberg, oud 90 jaar.  Aanbevelend, 

Coöperatieve Boerenleenbank 
Broek in Waterland. 

WORDT DONATEUR VAN DE 

BROEKER GEMEENSCHAP.  


