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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING «DE DROEKER OEMl?ENSCKAP"

: RAADSl^RGADERING. —
p maandag 27 dezer vergaderde de raad on
er gemeente.Het was een lange agendajdie
ehandeld moest worden.Dat alle punten
aarvan voor iedereen even interessant wa

enjkan moeilijk worden volgehouden, Toch i
et goedjdat de raad zioh ook met'deze min
er interessante dingen "bezighoudt | zodoen-
e blijft het hestuur in ieder geval "binnen
e gezichtskring van de vertegenwoordigers
er "bevolking.Direct na de opening werdha
ieuwe raadslidjdhr.C.de Boer te Zuider-
oude geinstalleerd.Aan deze installatie
noopte de hurgemeester eenj beschouwing
ast omtrent de betekenis vjan de raadjvroe-
er.en nu.Boordat deze^vergadering de eer-
te was in 1958,kreeg deze speech ook nog
en vleugje mee van de traditionele nieuw—
aafsrede. Wy zullen de agenda niet op de
oet volgenjdoch hier en daar iets aanstip-
en.Br werd een strookje grond verkocht
an de heer P.MeynjOm hem in de gelegen-
eid te stellen een garage•te bouwen.

Anderzijds werd een perceel grond aange-
oohtn.l.datjgelegen onmiddellijk naast de
egraafplaats.De bestemming voor deze groni
s ten dele uitbreiding van de begraaf-
laatsjten dele(wellioht)als vervangende
rond voor volkstuintjes.Het jaohtrecht
ver de gemeentelijke landerijen en wateren
erd wederom verpacht aan de Jagersvereni—
ing Zuiderwoude.De gemeenterekening over

954 werd voorlopig vastgesteld. Hierby
kwara o.m.ter sprake het grote bedragjdat

e gemeente in de loop der jaren als voor—
schotten heeft moeten verstrekken aan de

oningbouwvereniging "Meerveld",opdat deze
an haar verplichtingen zou kunnen voldoen
et is met deze woningbouwvereniging en
et de aan haar verwante veenderij-Mij.nu
enmaal anders gelopenjdan men in 1920 hac
erwacht.Dat is enerzijds jammer,anderzijds
eschikt onze"gemeente nu toch over een
ijftigtal redelijke woningen.Be scholen in
"uiderwoude en Uitdam zagen hun bestaan
ederom met drie jaar verlengd.Een telken
;erugkerend noodzakelijk besluitjzolang he

Dorpshuisysn in de Oomnissie tot weringvan
schoolverzuim.Dhr.K.Eoskamwerd benoemd tot
vakman 1e klasse^terwijl in de vacature,ont
staan door het vertrek van de heer V/olda,
werd benoemd llevr.Polman-Timmer te Grollo.
Het gemeentebestuur prijst zich gelukkig zo
spoedig reeds in deze vacature te kunnen
voorzien.Aan het Borgstellingsfonds voorde
Middenstand werd een, garantie toegezegd
voor eventueel door haar te verlenen cre-

dieten.Van bevoegde zijde is ons er op gewe
zenjdat van deze instellingjwaarbij de ge
meente Broek in V/aterland reeds jarenlang
is aangeslotenjveel te weinig gebruik wordt
gemaakt.llisschien kan.deze ppmerking op
deze plants er toe bijdragenjdat belangheb-
benden zich eens in verbinding stellen met
het fonds.Inliohtingen erover zijn ook ter
gemeente-secretarie te bekomen^En dit. was
het dan wel zo ongeveer.Be discussies droe
gen een prettig karakter,iets wat de gang
van zaken alleen maar ten goede komt.In de
volgende vergaderin'g zal de gemeente-begro
ting 1958 behandeld worden.

~ ^lEDEBBLING '•VaO'TE KRUIS",
In overleg met de wijkverpleegster wil onze
afd.van "Het Witte Kruis"een cursus organ!
seren voor Huiselijke Ziekenverpleging.Het :
hoofdbestuur heeft echter vastgesteld dat i
er een minimum aantal van 15 moetenjsn eenj
maximum aantal van 24 deelneemsters mogen i
zijn.Wie dus voelt voor deze cursus geve j
zich op by dhr. C.NooyjICerkplein, voor 10 i
febr.a.s.Bij voldoende deelname hopen we daii-
in het laatst van febr.te starten.V/aarschyn
lijk wordt dit dan op maandagavond gehouden,i
Be cursus bestaat uit 8 a 10 lessen met een

gezellige avond als afsluiting.Het cursus-
geld bedraagt f 3**— per persoo^wat naar
onze raening voor niemand een onoverkomen-
lijk bezwaar zal zijn.We rekenen dan ook op
een flink aantal deelneemsters.

— • BOND VOOR' STAATSPBNSIONIIERING; —

Dinsdagavond,14 jan.j.l.is er door de Bond
voor Staatspensionneringjafd.Br.in V/ater-

^ ^ . ;landjeen avond verzorgdjwelke over de gehe
ereiste minimum-aantal leerlingen(50)niei^3_@ linie zeer zeker geslaagd mag heten.Na
s bereikt.Of dit nog eens ooit zal gebBu-igg^ vlotte opening door dhr.J.t.d.Snoek
en ?.Er warden diverse vacatures vervuld dhr.Kuipers,propagandist van
eze keensin het hestuur van de Huiszittent-^g Bond,het een en ander verteld over het
e Armenkas,in het hestuur van de atichtinga.oel van deze Bond.Bit werd gedaan op een



iprettige-,bei;iieiiSe''ni^ier:Hiem :: "••••' r;een korte pauze het toneelstuk"Een goede i GFEOPPW-f r n Sl'Jro. • i
jtuur is lae-ter dan ... "opgevoerd door "de I Cornells, zoon van Slegt,Hendrik i
iFlierefluiters'Mk geloof wel dat ik uit ®S je. I'Gerrit, i
jnaam van alle aanwezigen spreek als ik ver-i =°°L^^ Verwey,Gerrit en van Elten Trijniaej.
;ki9,3,p d.s,"fc d-iij s'fcu.ki sgh spooij succg^ • ——_s.

®®" kleine verio-j beoEK iI gehouden en tevens v/erden er nieuwe ; 2 Pelaaniari • in «-k t '•
•leden voor de Bond vervTorveu.Voor een eerJ o tf-u ]2 Bs.Abelsma van Markeh. I
iste avond was dii nieuwe ledenaantal lang •: LTPPOTmrmp """" Bs.Yerdaas van Hon'dam,J
iniet sleoht,n.l.64.Yoor daze nieuwe leden i t ' '
iwordt op 4 feBr.a.s.in de zaal "Concordia"! q ; ''O Ds.Barendreoht.
lie Broek in liaterland een ledenvergadering; TTTqipAjlf"^^^-'
Igehouden jwaar de diverse protlemenswaarmeei ? Vp-hrna-n-i .

kampen,zull0n jp PehraSi!w Wi* ^ A-# V<«l, a.

jworden hesproken.Wij hopen ook nu wear op
jeen grote opkorast.Het zijn niet alleen de
jprohlemen van de Bondjneeyhet aijn w'pro-
ihlemen,ISventuele nieuwe leden kunnen aich ;
jopgoven by leden van het voorlopig bestuur|
idhr.J,V,d.Snoek5Roomeihde;dhr.G.Esmeyerj
jDorpshuis en Mevr. ITooy, Boerenleenbank, al
|len te Broek in Vaterlandoledereen is v/e
;koiii by de Bond voor Staatspensionnering.
jJuist door een groot ledenaantal zullen w
jons doel.kunnen bereiken.i

I EEH " BOFTE " MJTSAVOND. —~
iOp^Sondag 9 Pebr.19532ullen in het Broeke

.jhuis enige door radio en televisie bekend
:artiBteh voor het Uut optreden n,I.Jan de
jOler met conferencesj Langinijillusionist
jCor van yean - pianist-accordionist.Deze
jvoor het ljut in alle opziohten ongewone
iavondjdie, wat afv/isseling poogt te brenge
|in het voor velen nogal ernstige I'Tutapro-
•gi'amma moest op een-.-v-eer korte- termijn wor

,den^j^stgestel.d..en kpn door da •.voi^bi ndi"^—
jgen der artieten met rad^P^'sn telavisie
;Op geen andere avond gehquden •worden dan
;de Zondagavond.In verband met de te ver-
jwachten grote "belangstelling wordt er^om
iteleutstelling op de avond zelve te voor—
ikomenjVoorverkoop van plaatsen gehouden.
rhiervoor vex'wijzen we naar de advertentie
ielders iii dit blad. ^ ^ , , ,
: Het bestuur v/h Hut.

j AUTOBUSDIBHST - UITDM. —" ~
p-eeds lange tyd dben geruchten de ronde^
jdat de HACO geen autobusdienst via Uitdam
|in exploitatie zou nemen. Op mijn verzoek
jdeelde de Directie van bovengenoemde ivlij.m
jmedajdat dese geruchten op fantasia berus
jtenjioch dat de uitvoering van daze diens
jafhankelijk is van factofenjdie het gehele
jvervoer in Waterland hetreffenjzodat om-
:trent de datum van ingang momenteel nog
igeen beslissing kan worden genomen.Het siet
;er dus, naar uitjdat Uitdam toch uit z'n
ivervoersisolement veriest zal worden

U==== G.de W, _
BRIDGECLUB,3.E.C. ~ .

jUitslagen van Vrijdag 24 januari I958.
iGroep A.s 1.Echtp.Pieters 41;2,P.J.Bakker-
iJ.J.Prijs 40-j53.B.Meyn-E.Uolda 4.W.Benr
;schop-?/. va edemeyer 32-J-| 5. J. v. d. Snoek-G. 7os
;3016-.Mw.E0ngersen-C.de Boer 2757.E.Smit Sr
,:-A.J,Mellenbergh 26(degr) jS.te Boekhorst-
:C.Leegwater l6-J-(degr.)
:r-pQGP B. ; 1-C.Tinkelenberg-K.Pilkes 24(pr)
;2,Echtp.Ent 19i(prom:)3.Echtp.Stove 24^5
jA.Chr.Bakker-J.J.Ualpoott 1-7-J-55/6 Eohtp.
p/agter 175s^/5 A.K.Drost—B.V/oelders 17??
p.ilej .Bleklcink-A.Mul 12-J-,

f-

WOAi V »

19*30 uur Ds.Barendreoht

13*30 uur Ds.Barendreoht.
10 uur Ds.Barendreoht.

Advertenties.

. TE KOOP;

Een s'tofzuiger en een petroleum-
kachel biis

P.EEETSjMolengouw 231g,

^TSAVOHD op Zondagavqnd 9 februari
o uur in Het Breaker Huis.'

OPTEEDEH YAlTs
JAEJ DE CLERj Conferences.
LAHGIHI .huraoristisoh-goochellmnste-
C, V. VEEN pi ani st-aocordionist. /naar.
Toegangsprijs s
Leden + 1 huisgenoot . ,
verdsre huisgenoten . .
Niet-leden • .
Voorverkoop voor loden 1
Maandag 3 febr, van 9-6 uur. bij
Mevr.Hey.Hav^fnrak 126jTel. 254. '

•Daarna ook vqor niot-leden.

f 1.—
" 1.50
" 2.—

TE KOOPg

een Acme-vn?inger met box^ tegen elk
aannemelijk bod.,
Te bevr.bij tandarts J.C.Hoedeman

(bij Ilej.ICamminga).

COOPBRATIEVE BOBEENLEEJIBAM:
V/ATERL^D.

Het Bestuur van de Ooop.Boerenleenbank
te Broek in Faterland maakt bekend dat
de jaarlijkse boekjescontrole en bijscliry—
ving van de rente zal plaats vindeii op
de volgende datas
Voor personen wier achternaam begint
met de letters

A t/m Gop Woensdag 5 februari I958
van 9-12 uur vm. en 2 - 4*30 n.m.

H t/m P op Donderdag 6 Februari I958
vail 9 - 12 uur vm. en 2 - 4.30 n.m.

E t/m Z op Vrijdag J Februari I958
van 9-12 uur vm. en 2 - 4.30 n.m.

Op IVoensdag 5 Febr, zullen geen ander'a
bankzalcen kunnen plaats vinden.

Namens het bestuur5
A.de Boer, voorz..

MDEDELI-NG VAN DE REDACTIE.
Copy voor ons blad kanjbehalve ten ge-
Qeentehuizejook worden bezorgd bij dhr,
mock te •Zuiderwoude.De termijn van in-
.evering sluit iedere veertien dagen
op i'iaandagmiddag voor de verschijndatxmi.

VAN DE BEGEKERGBliEENSOHAB


