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--  RAADSVERGADERING. 	- :grond gemoeide kosten belopen ca.ƒ 26000.—i:, 
Op Woensdag 29 Mei j.l.kwam de Raad van de Het is te hopen 9 dat de voorgenomen woning- 
gemeente Broek in Waterland in openbare 	bouw thans ook spoedig gerealiseerd kan 
vergadering bijeen.Mevr.de Ruyg van Zanen worden.Als laatste punt voor de rondvraag 
kon wegens ziekte nog niet aanwezig zijn. vermeldde de agenda:gTenswijziging Broek in 

k agenda vermeldde een aantal belangrijke Waterland-Monniokendarn.])oor Gedeputeerde 
unten gwelke zoals gebruikelijk aan het:Staten van Nrd.Hollarid is voor deze grens- 

• einde daarvan waren opgenomen.De minder 	wijziging een voorontwerp van wet opgesteld 
belangrijke onderwerpen werden in een snel hetwelk de grondslag der discussie uitmaak: - 
tempo afgehandeld.Van deze onderwerpen 	te.Zoals men weet,had de raad reeds eerder 
valt te memoreren 9 dat aan de vakman le 	besloten vrijwillig mede te werken aan de 
klasse H.Geerlings op zijn verzoek eervol noodzakelijk geachte gebiedsuitbreiding van 
ontslag uit de gemeentedienst werd ver- 	Monnickondam. Zelfs wilde. de raad een grote 
leeni,Het vertrek van deze bekwame kracht gebied afstaan dan gevraagd was om daardoor  
is een verlies voor de gemeente;voor dhr. het grensbeloop een meer logische vorm te 
Geerlings zelf betekent het echter een po geven.Een dergelijke gebiedsafstand brengt 
sitieverbetering,welke een ieder hem gaar- echter finanôiële gevolgen met zich mede. 
ne  zal gunnen. In zijn opvolging is inmid- De gemeente Broek in Waterland derft aan 
dels reeds voorzien.Enige bezwaarschriftei jaarlijkse inkomsten door de wijziging onge-
tegen opgelegde aanslagen in de precario- veer f 2200.--.Waar geen enkele compensati 
belasting werden behandeld;de rekening var tegenover tegenover deze gebiedsvermind.e- 
de Huiszittende Armenkas over 1956 werd 	ring staathad men verwaoht,dat de gemeen- 
goedgekeurd;de ontruimingstermijn van een te Monnickendam verplicht zou worden tot 
onbewoonbaar verklaarde woning werd met 	een geldelijke tegemoetkoming.Een bepaling 
en jaar verlengd;enige reclitspositierege- van deze strekking ontbrak echter in het 

lingen voor het personeel werden gewijzigd voorontwerp.Nu het voor een ieder duidelijk 
en vastgesteld. Daarna was aan de orde eer is,dat met deze grenswijziging uitsluitend 
beroepschrift tegen het weigeren van een het belang van Monnickendam wordt gediend 9  
bouwvergunning door het College van Burge- heeft de raad zo sterk mogelijk aangedrongei 
meester en Wethouders.De bouwaanvrage had op de bovenbedoelde financiële tegemoetko-
betrekking op het verbouwen van een schuux ming. Zulks is immers niet ,  meer dan billijk. 
tot een café-restaurant op het erf achter De conclusies van de raad worden ter ken-
een woning.B.en W.meenden,dat hierdoor op nis van Gedeputeerde Staten gebrachtwaar-
én erf achter elkaar twee hoofd.gebouwen na ook Monnickendam er zich over kan uit-
zouden komen,hetgeen ingevolge de bouwverH spreken. Gezien de prettige verstandhouding, 
ordening verboden is.Bovendien zou niet 	welke tussen de twee buurgemeenten bestaat 
voldaan worden aan enkele andere eisenin twijfelen wij er niet aan of Monnickendam 
de bouwverordening gesteld.Enige raadsie- zal bereid zijn de vraag van Broek in Waterj-
den bleken het niet met de zienswijze van Iland in gunstige zin te beantwoorden. 
B.en W.eens te zijn.Na een uitvoerige dis- 
cussie werd tenslotte met 4-2 stemmen be- 	-- 	HET  ZEMJ/13N. 

sloten liet beroep ongegrond te verklaren Het gemeentebestuur van Broek inWaterlan& 
en derhalve de weigering te bekrachtigen. theeft verklaard de verantwoordelijkheid, van 
Een volgend voorstel van B.en W.vond wel het zwemonderricht aan de steiger niet mee 

algemene instemming,n.l.nu grond. aan te 	te durven dragenalthans niet op de wijze 

kopen  nabij de kleuterschool ten behoeve 	zoals die tot nu toe gebruikelijk was.Dit 

,:van woningbouw.Het ligt in de bedoeling 	houdt in dat er voorshands geen zwemonder- 

op deze grond een achttal woningwetwonin- wijs meer zal worden gegeven.Dit betekent 
gen te doen verrijzen,terwijl de overige 	een groot verlies voor onze jeugd. 

grond beschikbaar is voor particuliere 	Ondergetekenden zijn van mening dat het eens 

bouw, De verkoopprijs hiervan werd bepaald eis van onze tijd is dat alle jongeren kun-

op f 8,50 per M2 .De met de aankoop van de nen zwemmen.Deze eis is des te dringender 
.................................................................................................................in deze wat errce 	strekenwaar het vele 



water een voortdurend gevaar oplevert voor Voorop zal worden gedrn 
1e jonge kinderen.Daarom moet het zwemon-. Boiks leerde de jongens exerceren»7e wisten:  
derricht 9 Waai. de Heer Pieters indertijd zo'n ::niet dat er zoveel enthousiasme schuilde 
goed initiatief toe nam als het enigszins in een dorpwaarvan wel eens meesmuilend 
kan worden voortgezet en wel op een wijze, wordt gezegd dat er nooit eens wat kan. Er 
die de kans op ongelukken zo klein mogelijk kan hier veel,zie onze Oranjefeesten,d.e 
maakt.Voorts is het voor de gevorderden ge trommelclub en binnenkort onze zwemclub 
wenst dat het zwemmen onder toezicht ge- maar eens.Als er maar wordt aangepakt dan 
schiedt in het belanj van de veiligheid enkan er veel tot stand worden gebracht. 
de goede orde op de zwemplaats. In verband.; 
daarmee stellen ondergetekenden zich voor 	--- 	COLLECTE S.A.K.0.R, 
de gemeente van haar verantwoordelijkheid In de periode van 10-15 Juni a.s.zal in on-
te ontlasten door een zwemclub op te rich- ze gemeente gecollecteerd worden voor de 
ten,d.ie voor goed toezicht en zwemonderwijs Samenwerkende Kinderbescherming Organisa-
kan zorg dragen.VJij' nodigen daarom alle be- ties(SA.KOR).Collectricee kunnen zich opge-
langhebbenden uit tot het bijwonen van een ven bij dhr.CLeegwaterRoomeinde 30(Te1339). 
oprichtingsvergadering van de Vfaterlancise Wij bevelen deze collecte gaarne aan* 
zwemclub te houden in de Leerkamer op 12 
Juni a.s.om 8 uur precies.Wij hopen dat al- 	-- PLÂTTELA1'IDSVR0UWEN 
len 9 die in het belang van hun kinderen en De Plattelandsvrouwen hebben hun jaarlijks 
hun eigen sportief genoegen bij het zwemmen uitstapje al weer gehad en wel op 29 Mei. 
zijn geinteresseerd aanwezig zullen zijn,op- De reis ging naar Texel en aangezien ze onr 
dat wij. meteen spijkers met koppen kunnen 	geveer 9 uur in Den Helder moesten zijnwerl 
slaan.Het voorlopig comit:J.de Boer,C.den er vroeg gestart.De bus vertrok om 7 uur 
Hartoog,Ds.P.Simoons,E.Smit Sr.J.P.de Wit. uit Broek,nam nog passagiers op in Mon'dam 

en reed regelrecht naar de boot,die het ge- 
--  

KLEUTERSCHOOL. -- 	- zelschap van 71 dames binnen drie kwartier 
Door omstand.igheden 9 gelegen buiten ieders te Oude Schild aan wal zette.Daar stonden 
:macht,is de geregelde gang van zaken aan weer bussen klaar en drie leden van de af 
de kleuterschool in de afgelopen weken 	Texel zorgden voor ontvangst en begeleid.in . 
enigszins gestoord geworclen.Door ziekte 	Het gehele eiland met alle bezienswa.rdig- 
van de tijdelijk leidster was het zelfs nood. hedefl  werd onder de loupe genomen.Er werd 
zakelijk de klassen om en om vrijaf te 	 over Den Burg met z'n vele nieuwe 
M.i.v.28 Mei j.l.wercl een invallend tijde- .scholen en mooie winkels,door het lage land 
lijk leidster aangesteld.,terwijl vanaf Maan-::met de vele schapenweiden naar de Cocksdorp. 
dag 3 Juni LIej.Wienbelt baar taak heeft 	Koffie werd gedronken in het theehuis van 
hervat.Thans is dus de gang van zaken weer:de Sluftervallei met de aardige zomerhuis-
normaal.In September a.s.begint een nieuwe: jss.Er werd een wandeling gemaakt door de 
"cursus",voorzover in dit verband van cur- meeuwenkolonie 9 waarbij veel gelachen werd 
sus kan worden gesproken.Weliswaar kunnen toen alle mantels moesten worden omgekeerd 
kinderendie de leeftijd. van 4 jaren hebben:.n verband met de vele "geiukjes".Terug 
bereikt,te allen tijde voor de kleuterschool ging het door de mooie beboste duinen naar 
worden opgegeven,doch het is voor leidsterDS Koog,waar thee werd ged.ronken.Om half 
en kinderen prettiger om met een geheel 	zes zat het gezelschap weer op de boot,clruk 
nieuwe klas te beginnen.Aanmelding kan ie-: napratend over alleswat de dag hun ge-
dere morgen aan de kleuterschool eschie- bracht hd.De terugtocht uit Den Helder 
den tussen 11.30  en 12.00 uur.Trouwboekje 	- ging over Schoorl en Bergenwaar nog even 
van de ouders en inentingskaarten van de werd gewandeld en tbopgestokentt.Toen  om 10 
kleuters medebrengen S.V.P. 	 uur de bus weer in Broek arriveerde waren 

emengd Trommelen. --- 	- ----- allen moemaar zeer voldaan over de byzon-. 
Leuk als je telkens ziet dat er verder ge-::der goed geslaagde dag,waaraan ook tt  weer 
bouwd wordt aan een club en schrede voor had meegewerkt. 
schrede vooruitgang wordt geboekt.VJo bego= 

-- VERKEERSEXMN. -- nen met stokken en stukjes rubber,met ex- 
Voor het op 27 Mei gehouden verkeersexamen perimenten voor zeifvervaardigde trommels. 

Er bleek echter te weinig geluid in te 	:te Monnickendam slaagden uit onze gemeente 

zitten en de leden waren enthousiast ge- alle 25 candidaten n.1.22 uit Broek en 3 
uit Zuicierwoude.De diploma's zullen Vrijdag: noeg om een eigen trommel aan te schaffen. 

Zo liepen we op de zesde Mei met de grote middag om 3 uur in de school door de Bur-
jongens door het d.orp.Bij de in-tocht van de gerneester worden uitgereikt. 
schooljeugd bleek de troep te zijn uitge- 	 --- PREDII3ET..ffiTEN 

- breid- met enkele meisjesleden,die vrolijk BROEK IN WATERLAND. 
meesloegen op de maat.En ook de Wagengouw ZONDAG 9 JUNI. 10 uur vm. Ds P.Simoons 
mocht delen in de feestvreugde 9 Waflt die 	14 uur nm.Pinksterfeest der kinderen:af- 
buur-t komt er altijd maar bekaaid af. Jan scheid oudste leerlingen. 
Roos 9 onze onvermoeibare instructeur liep 19.30 uur nm.Ds.V1.Volger van .Amsterdam. 
met een echte tambour maitrestaf voorop. 	ZONDAG 16 JUNI . 10 uur vm.Ds.P.Simoons. 
Nu zijn de plannen voor de Ouden van Dagen- ZUIDERWOUNE. 

:: tocht om de jongens juniores ook een kans ZONDAG 9 JUNI. 7.30 u.nm.Ds.Barendrecht. 
te geven.Zes trommels voor de kleine j0 	ZONDAG 10 JUNI. 10 u.vm.Ds.Barendrecht. 
gens zijn ond.erweg.Zo groeit onze Waterland-UITDI 
ee drumband iedere week.Mevr.Broedei' van ZONDAG 9 JUNI. 10 u.v.m.Ds.Barendrecht 
Geemen maakte met de Heer Grolman een 	ZONDAG 16 JUNI. 1.30 nm.Ds.Barend.recht. 
mooie vlag die als een .wapperend. vaandel ..  


