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=«« ZOMERVACANTIE. ==«

Gedurende de maanden juli en augustus zu
lenjevenals dit vorig jaar is geschied,e
kele nummers van ons blad uitvallen, De

verschijndata in de komende weken zijns vri,
dag 4 julijvrijdag 1 augustus ,vrijdag 29 a
gustus.Daarna weer normaal om de 14 dage
Copie steeds gaarne des maandags v66r de
verschjjndatum in ons bezit.

Red.

=== RMDSVERGADERING. ===
Op donderdag 12 juni J.l.kwam de gemeent
raad in vergadering bijeen.Er warden een
aantal vrij belangrijke punten behandeld.W^
geven hiei^an_een kort,resumi.

•Besloten werd niet in te gaan op bet ver
zoek van de muziekvereniging Zuiderwouc
om de muziektent over te nemen.De voor

keur werd gegeven aan de aankoop van e
verplaatsbare tentjdie dus teveiis in
Broek gebruikt kan worden.

•Vastgesteld werden verplichte vakantie
weken voor de kruideniers en groentehan
delaren.De kruidenierswinkels gaan om
beurten ^Sn week sluiten^de groentewin
kels twee weken.In deze perioden moete
niet alleen de deabetreffende winkels

gesloten zijnjook het bezorgen etc.is d
verboden.Er is zorg gedragen voor een
redelijke spreiding over het dorp( voor
winkels in Zuiderwoude en Uitdam geld'i
de verordening niet)igetracht is om me
zo veel mogelijk tegemoetkoming aan de ge
reohtvaardigde verlangens van de midde
stand,de inwoners weinig mogelijk la
te bezorgen.Gedurende de vakantieweek
moet in de winkels duidelijk leesbaar w
den aangebracht de aanduiding"gesloten
wegens vakantie".

.Vastgesteld werd een herziening van he
uitbreidingsplan in onderdelen voor de
kom Broek.Zulks naar aanleiding van he
feitjdat aan een gedeelte van het inde
tijd vastgestelde plan door Gedeputeerd
Staten goedkeuring was onthouden.Met d
opmerkingen en wensen van dit college
bij de herziening rekening gehouden.

•Nog een uitbreidingsplan kwam ter spra
kejn.l.het plan in hoofdzaak.Dit omva*
het gehele gebied van de geraeente,voor-
zover niet begrepen in de plannen in on-i

jierde^ zyn o.m.vastgelegd de j

bebouwingsstroken voor agrarische gebouwen
Ook zijn er een aantal natuurbeschermings-
gebieden in aangegevnn.Wie interesse heeft
voor deze plannenjkan ze ter gemeente-
secretarie komen inzien.

ZWEMCLUB "PIETERS". ===

Bvenals het vorige jaar zal de zwemclub
"Pieters"ook dit Jaar weer zwemlessen geven
op de kop van de Erven.De plannen om tot
een betere en meer hygienische zwemplaats
te komen zyn reeds begin oktober verleden
jaar bij de Provinoie ingediend.De noodzake-j-
lijke vergunning is tot heden nog niet in
ons bezit gekomen.Ambtelijke molens, malen nu
eenmaal langzaam,maar ....zekeri Wij hopen i
nu maar op het volgende seizoen.De opening!
van ons seizoen is op maandag 23 juni a.s.\
Op het grote belang dat iedereen in onze I
waterrijke omgeving kan zwemmen behoeft thans
niet meer te worden gewezen.Daarom ook dit;

jaar weer alle kinderen van 6 jaar en oudejf
op ter zwemlesl De tarieven zijn zeer,zeer
matig.Zwemkaarten met reoht op les voor het
gehele seizoen f 2.50.Donateurs minimum
f 1.50,man en vrouw met het gezin te zamen
minimiun f 2.50»Pit donateursgeld en de sub4
sidie van de gemeente hebben wij hard nodig
om de touwtjes aan elkaar te knopen.
Het ligt wederom in de bedoeling een zwem-
feest te houden en aan het eind van het

seizoen af te zwemmen met afficiele diplo
ma's volgens de eisen van de K.N.Z.B. Tot
slot een vriendelyk verzoek.Gedurende de
eerste week komt er blijkens de ervaring
zoveel toeloop dat soms niet alle aanwezi-
ge leerlingen iedere dag een beurt krijgen.
Weest TJ daar niet boos omjwy doen wat moge-f
lijk is.Na de eerste week is deze moeilijk-
heid blijkens onze ervaring over.
Kaarten verkrijgbaar bij mevr.J.P.Klok-Ebben
Wagengouw 391* ZwemlestijdenslfLaandag t/m
Vrijdag van 16 - 17*30 uur.

TOSBIBLIOTHBEK.

Gezien de gebleken belangstelling voor
het lenen van boeken in de zomermaanden

van het vorige jaar,zal ook nu weer de bi-
bliotheek het gehele jaar geopend blijven.

Lezen verrijkt de mens I
Iedere woensdagavond van 7*30 tot 8.30 is
de bibliotheek geopend.



== DE SUBSISIERIITG YM VSHENIGIITGB^I. ===
Zoals algemeen bekend isjzijn er een

vrij groot aantal verenigingen in onze ge~
meentsjdie uit de gemeentekas een subsidi
ontvangen.De grootte hiervan is zeer ver-
scMllend en is vaak nog gebaseerd op iet
wat verouderde gegevens.Bovendien ontbreekt
een samenhang tussen de verschillende sub
sidies.Teneinde het gehele beleid in dit
opzicht eens te kunnen bezien,zullen alle
verenigingenjwelke voor het jaar 1959 en
eventueel Tolgende Jaren steun uit de ge
meentekas verlangenjdaartoe een aanvrage
moeten indienen.Dit geldt ook voor die ver
enigingen die tot en met dit jaar al op
een subsidie konden rekenen.De aanvragen
dienen te geschieden met behulp Tan een
formulierjdat daartoe ter gemeente-seore-
tarie verkrygbaar is.Volledige en duidely-
ke invulling daarvan is uiteraard noodza-
kelijk.Er zullen verenigingen zijnjdie niet
alle vragen kunnen beantwoordenjdaartegen-
over zullen er zyn^die aan het formulier
nog een toelichting wensen toe te voegen
of een nadere omschrijving wensen te geven
Hiertegen bestaat vanzelfsprekend geen be-
zwaar.Het gaat er juist om een zo goed mo-
gelijk inzioht te krygen in de activiteiten
en de moeilykheden van de verschillende
verenigingen en clubs. De aanvrage moet ten
gemeentehuize worden ingeleverd voor 1 Sep
tember a.s. Men moet natuurlyk van deze
regeling geen gouden bergen verwachten.De
gemeentekas is niet onuitputtelyk en er
zijn nog legio andere onderwerpe'njdie geld
vragen.Mettemin is het streven van het
gemeentebestuur er op gericht aan het ver-
enigingsleven zoveel" mogelijk de helpende
land toe te steken.

^3= EQDB KRUIS COLLECTE. =-

De. opbrengst van de Rode-kruis-collecte in
onze gemeente bedroeg precies f 190.—jge-
splitst als volgtsZuiderwoude f l8,57jUit-
dam f H-SSsBroek .in Waterland f 157.
!Tamens de organisatoe-oommissie dank aan.
alle gevers en aan' alle medewerkers(sters,
voor het werk,dat zy. spontaanhebben verricht

== AAITOIFTE LEERLII^GEN ICLEUTERSCHOOL. ==

De ouders van kinderen die voor 1 sept.'58
4 jaar zyn gewordenjkunnen vanaf heden van
11.30 - 12 uur hun kind komen aangeven.Ge-
loortebev/ys + inentingskaart meenemenillet
is erg prettig indien U TJw kind meebrengt
voor een eerste kennismaking.

B.G.Kruyt
Hoofdleidster"Kleutervreugd"

= - LEDEMERGADERING.ORMJEVEREMGIiyG. ===
Op a.s.maandag 23 juni belegt de Oranjever
eniging te Broek in V/aterland een ledenver-
gadering in Caf^ Concordia.Aanvang 8 uur^
In deze vergadering zal o.m ter discussie
worden gesteld een oontraverse,welke in
het bestuur is gerezen.Aller opkomst is
derhalve gewenst.

===== HET AEJERFONDS'.
Binnenkort zal het Anjerf.onds weer een be—
roep op U komen doen. Zoals gewoonlijk wor
den er ook dit jaar fotokaarten van het
Koninklyk Gezin aangeboden.Daarvoor wordt
dan een bydrage van minimaal 25 ct.verwacht.

Het zal de lezers reeds bekend zynjdat het;
Anjerfonds ten doel heeft steun te verlenen
voor oulturele doeleinden in onze provinci^j
b.v.aan muziekkorpsen^ toneelgezelsohappen
e.d.Ook onze plaatselyke instellingen kun
nen een beroep op het fonds doen.
Van harte aanbevolen.

=== GEVOHDEH.

Gevonden is een STALEH BEITEL^welke terug
te bekomen is by de Beer Ghr.Tinkelenberg^
Hieuwland te Broek in Waterland.

=== YffiL EH mUl Vm S.D.0.3. ===
De competitie 1957/58 is vooronze plaatse4
lyke voetbalvero"S.D.O,B," ten einde.Helaas
is deze competitie niet onverdeeld gunstig
geweest.Zo degradeerde het 1e elftalj na
een 3-jarig verblyf in de 2e klasse^naar (fe
3e klasse.Dit is natuurlyk byzonder.jammerj
bovendien is het.tooh eigenlyk.wel. teleur-
stellendjwant in een gemeente als de onze
behoort het 1e elftal van de plaatselyke
vereniging eerder thuis in de 1e klasse dari
in de 3© klasse.Laten we evenwel ook weer
niet te pessimistisch zyn,want hef 2e elf
tal -datjop enkele .uitzonderingen na^uit
jonge- spelers bestaat-heeft door het beha-
len van 't kampioenschap van de afd.4A de
naam "S(terk)D(oor)o(nderling)B(egrip)"
rcraoht bygezet.IIet behalen van het kampioen
schap houdt voor het reserveelftal automa-
tische promotie naar de 3e klasse in^het-
geen dus betekentjdat het 1e en 2e elftal
in de competitie 1958/59 iu dezelfde klasse
zullen uitkomen.Bn dan tenslotte de jeugd,
waar we misschien beter mee hadden ^nnen
beginneniEr bestaat in de _VQetbalwareld een
bekend gezegde,dat luidts"Wie de jeugdheeft^,
leeft de toekomst".Welnujhet is dan mis
schien in Broek in V/aterland zo,dat -gelet
op de plaatsjwelke ons adspiranten-elftal
op de ranglyst inneemt-de jeugd nog niet
"hebben",maar we zyn er welhaast zeker van
dat we haar wel krijgen.Wanneer we dan bin-
nen afzienbare tyd ook nog de beschikking
krijgen over een nieuw sportveld,dan behoe-
ven we heus de toekomst van "SiD.O.B."niet
somber tegemoet te zien.
Intussen zijn er plannen in voorbereiding
voor het oprichten van een welpen-elftal.
Hierover zullen binnenkort nog nadere mede
delingen volgen. C.Leegwater.

BURGERLUKE STAKD. ===

GEBOREHs Aafje Leijda,dochter vansRunt,Cor-
nelis en van de Waart,Egbertje.

===== PREDIKBEURTEH. ===

BROEK IH Y/ATERLAITD.

22 juni. 10 uur, Ds.Hartjes van Holysloot
29 juni, 10 uurjDs.Neeleman v.Zunderdorp.

ZUIDERWOUDB.

22 juni, 19.30 uur Ds.Barendreoht. -
29 juni. 10 uut Ds.Barendreoht. H.doop.

UITDM.
22 juni. 10 uur, Ds.Barendreoht.
29 juni. 13.30 uur Ds.Barendreoht.

===== ADVERTEMTIES. ==

Mede namens de kinderen betuigen wij onze
hartelyke dank aan alien, die de dagen

van ons 50-jarig huwelyk voor ons onver-
getelijk hebben gema^t.

G.Hulleman en echtgen.


