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BROEKER
ORiGAi^N VAN DE STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP"

BROEK(S2)in "wateri and. : -1 B6iji^ERRM'"Bij'""ELTO
Wim-Kan sprak in zijn Oudejaarsavond-conf'bouwterrein naBy de kleuterschool is
rence terloops even over Broeksz in \Tater-jthans_ "bijna geheel verkooht.Slechts voor ^ei
Land(voor de niet-ingewijden hier de medede-ii^lok van twee woningen is er' nog grond te
-ingjdat d}ir,Broeksz omroep—secretaris is

van de Vara),Fie had kunnen denkenjdat zo
cort daarna een echte reportage over onze
gemeente zou worden uitgezonden?Voor de
meeste "betroldcenen volkomen onverwachts
werd hun een rniorofoon voorgehouden met
verzoek enkele dingen te zeggen.Velen van
onze lezers zullen j.l.zondag het^altyd
uitstekende programma"Weer of geen weer"
hebhen beluisterd^V/ij kunnen niet anders
zeggen dan dat de verslaggever Henk van
Stippriaan er een aardig geheel van heeft
gemaakt.Het ging hem er om wat bijzondere

5roek te, vertellen.Be gehele reportage
ocht eohter niet langer duren dan 8 a 10
inuten.Het was interesaant te bemerken

Loeveel voorbereiding een dergelijke korte
itzending vergt.Be reporter is ca.5 uur
n Broek geweestjde montage in de studio
al wel niet minder tijd in beslag genomen

coop.V/ellicht zijn er onder onze lezers nog
elangstellenden voor dit stukje.Laten zij
an op korte termijn beslissen.Inlichtingen

cunt U ter gemeente-secretarie bekomen.
zult. natuurlijk gelezen hebben^dat de ge-

eente Broek in ViTaterland dit jaar 4 wonin^
wetwoningen mag bouwen.Ook deze woningen
comen op het genoemde bouwterrein«I)e plan-

nen zijn reeds in zee#Mogen wij vragen of al
.egenenjdie een(betere)woning zoeken^geen,

tormloop op het gemeentehuis willen onder4
emen?Een ieder zal begrypen^dat het aan de

iene kant plezierig is weer eens enige wo-'
'acetten van het leven in een dorp vast teiningen voor de eigen ingezetehen te kunnen

leggen.Een dorpjdat onder de rook van Am- ibouwenjaan de andere kant,dat het wel een
sterdam,toch nog geheel en al"buiten"ligt. jSalomo's wajsheid vergt de verdeling daarvaii
)at daarbij het accent ging vallen deals op jzo rechtvaardig mogelijk te doen geschieden^

het mooie en bezienswaardige, deels op de jNatuurlyk voelt een ieder zijn persoonlijke I
)roblemen van de gemeentejis vrjj logisch. jnarigheden het zwaarste.Bat men eens behoe^-

Baarbij viel niet te ontkomen'aan het ver- ite heeft om daaraan uiting te geven in een
melden van een aantal zorgen en moeilijkhe-igesprek met de burgemeester of ddn der an-
den,welke het gemeentebestuur en de inwo- jdere gemeentebestuurders,is volkomen begrij4
ners bezig houden.De kwestie van de vele jpelijk.Hen mag echter zelden of nooit op eeii
lechte woningen,de geringe mogelijkheden iconcreet antwoord rekenen.Het is de taak
m door nieuwbouw tot sanering over te gaan^van het gemeentebestuur om zoveel als doen-

de toekomst van Uit"dajn(en niet. van Zuider-p-ijk is rekening te houden met alle omstan-
woudejlTieuwe Nrd.Holl.couranti ),het zijn in^ligheden van alle inwoners,Geen sinecure^
derdaad problemen,v/elke voorhands een vrij :een taak echter die wij nauv/gezet vervullen,-

omber perspectief bieden. Hatuurlijk zou idaarbij rekenende op het vertrouwen van TJ
let mogelijk geweest zijn nog veel meer overjallen. te B.

GEZIirSREGULATIE.

maandag 9 maart a.s.stelt het 'TOT" U ±i
e gelegenheid te luisteren naar een voor-

acht5 getiteld"gezinsregulatie",te houden
het Broeker Huis om 20 uur(zaal open om

9.30 uur,)Onder deze,mogelijk wat aanmati-

ebbeniFrappaiit was voor ons de ma5ht,wel-P""^ klinkende titel hoopt onze plaatselijk;4
e de radio bezit.Nauwelijks was het pro- hespreken,die ,

graimna afgelopen,of reeds hegon een stroomi?'"^ voordoen hij de soms noodzakelijke regek
an hezoekers ons dorp Mnnen te rollen, gezinsgrootte.Entree hedraagt
aartoe aangezet door wat zij gehoord had- • ' Be Bestuurc
en.Tegen deze .beinvloeding van de .mensen ;

oinnen wij uiteraard moeilijk bezwaar hebbenL V/ITTE KRUIS BIT V/LTVERFLEGIi'IG.
met al verheugen wij ons er over,dat op pdenvergadering te houden op dinsdag 10

.eze wijze Broek weer eens"in het nieuws" a.s.ten hmize van Dr.C.den Hartoog
s geweest. jalhier om aoht uur n.m.



POLIO-BTBHTING.
Op woensdag 11 maart a.s.kumien de kinde-
renjgebpren in 1,945-1946-1947-1948-1949 en
1958 voor de eerste keer worden ingeent
•fcegen kinderverlamming.Aangezien dit een
nieuwe reeks inentingen betreftjkunnen kin
deren uit jaargangenjdie al aan de beurt
zijn geweestjfflaar die om een of andere re-
den destijds niat ingeSnt konden wordenjde
ze keer alsnog meedoen, De regeling is
weer als volgis
Voor Break in Waterlands

In het Broekerhuis. 10,30 u,lett.A t/m K.
,11.30 Uolett,L,t/m Z.

Voor Zuiderwoudes

in de O.L.School om 13.30 uur.
Voor Uitdamsln de O.L.School om 14»30 uur.
Denlct U aan de f 1.— per kind ?

V.V.V.KIEIBYS. FILIIA-VOITD. —

Het is het bestuur van de Veren,v.vreemde-

lingenverkeer alhier gelukt omjraet medewer
king van de firraa Lindbergh,te Amsterdam^
w.eer eens een filmavond te organiseren en
wel op woensdag 11 maart a.s.des avonds om
8 uur in "Conoordia"alhier.Er zullen weer
prachtige reisfilms worden vertoond o.ra.
over de Harz(Duitsland)jOostenryk,Italie,
Zwits'erland en Amerika.V/ie zioh nog de
filmavonden van deV.V.V.in vroegere Jaren
herinnertjzal zeker ook deze avond willen
bijwonen.Om een ieder in de gelegenheid te
stellenvan deze prachtige reisfilms te ge-
nieten werd de entree-prijs zeer laag ge-
steldjn.l./ 0.25 voor leden der vereniging
en f 0.50 voor niet-leden.Hoewel het doel
van de VVV- ±ig"~om"~nieirs"eir"van"~ex-aers" op-ons
mooie dorp attent te inaken heeft het be
stuur gemeend er goed aan te doen onze men-

sen eens te laten zien wat voor schoons

men kan genieten als men als toeris't eens
een vaoantiereisje wil'maken. v.D.

VRLDAG 13 LLiART. .
De bekende voordrachtskunstenaar J.B.Oos-

terwelder zal op bovenstaande datiun een
voordracht houden in het Broekerhuis.Kaar-

ten a f 1.— zullen huis aan huis worden

aangebodenjorndat bij vrije deelname een te
grote toeloop verwacht mag worden,Houd
deze avond vrij II

SCHOOLVACMTIES.

Vorige jaren kwam het onkele malen voor^
dat de vacantieplannen werden geraaakt,zon-
der rekening te houden met de Zomervaontie
van de school.Volledigheidshalve volgen
hieronder de vacanties in 1959-
Paasvacantie ; 25 maart - 7 april.
Pinkstervacnaties 16-18-19 mei.
Zomervacanties 11 juli - 17 augustus.
Herfstvacantie; 22-23-24 en 26 oktober.
Kerstvacanties 23 dec. - 4 Januari.

HAaiSTBH-HUIS GBVPyAAGD. —

Wie kan ons helpen aan een flink groot
aq.uariumjhet hoeft niet heel te zijnjwant
het is voor de hamstertjes I Vifie er 66n
heeftjkan zich vervoegen bij Mevr.Kruyt aan
de Kleuterschool. Telefoonno. 355«

__ BEJAARDMSOCIBTEIT. ~

Het Comit6 "Bejaardensoci5teit"heeft ver-
nomenjdat enkele bejaarden uit Zuider^gu-

en liitdam wel eens graag een societeits-
middag zouden meemaken.Om eventueel vervoe?
te kunnen regelen is het noodzakelykjdai: \
"beschikt wordt over een opgave van de lieff
hebbers.Willen belangstellenden in de ge- j
'noemde dorpen even een briefje met bun naa^
en adres en de aanduiding"bejaardensocie- i
teif'afgeven' bijsZuiderwoude sdbr»J.H.C.Knook
Uitdamsdbr. G.de Y/inter. Indien het plan
doorgaatjontvangt men nader beriohto

— \amZL3 OP Y/IELM. —

Gaarne willen wij op verzoek van het Neder-
lands Bijbelgenootschap onder Uw aandacht
brengenjdat op 12 en I3 maart a.s.onze ge-
meente bezooht zal vrorden door twee auto'sj
die bijbels te koop aanbieden.Zij zullen de
gehele gemeente doorrijden en voor het ove-
rige standplaats hebben op het Kerkplein.

"V/ATERLAHDSE JONGSRENVERENIGIHG ".
•De Jongerenvereniging hield vrijdag j.l.in
Caf6 Pronk haar maandelijkse bijeenkorost.Toeii
voorz.de Boer de byeenkomst opende bleek i
dat er op deze avondjdie in het teken stoni
van de Jeugdproblemen in een stadjeen zeer
behoorlijke belangstelling bestondjvan het
ledental was er plm.50^ aanwezig terwyl er
een behoorlijke belangstelling was van de-,
invroners van Zuidervroude.De Hear J.B.Oos-

terwelderjhoofidjeugdleider van"Vartburg",
zette op humoristische wijze uiteen welke
invloed de ouders kunhen hebben op de op-
voeding van hun k^mderen en welke enorme
versohillen'er in elk gezih kunnen optreden
De voordjrachtskunst van spreker was zeer
gbed, zodat aan het "eihd"'Va"n'~d'e~-lezing hem
een welverdiend applaus ten deel viel. De

^"tvoorzitter dankte hem dan ook hartelijk
voor de zeer goede avond.

— VBRICIEZIHG3H. —

Vergeet niet a.s.donderdag 12 maart aan Uw
opkomst-plicht voor de verkiezingen te vol4
doen.De stembureau's zijn geopend van 8.00
uur 's morgens tot 7«00 uur 's avonds.
Het sterabureau te Zuiderwoude homdt zitting
in het achterste lokaal van de school,In-

gang.niet langs het schoolplein,doch langs
de andere zijde.

— BURGBRLUiai] STAI^TD. ---

GEBOREHg Sjoerd T/illemjZOon vansde "Vries,
Oene en van Stokken,Jacoba Sijtje.
0VERL3D3Ns BonisjKoenraad,oud 86 jaar.
Hohlmann5Elisabeth Wilhelminajomd 79 jaar,
echtgenqte van SchuchardjChristiaan Ph.

= • PREDIKBEURTM =

BROEK IH V/ATERLADID.

8 maart 10.00 uur Ds.H.van Coeverden.
15 maart. 10.00 uur. Ds.H.van .Coeverden.
ZUIDERY/OUDEs niet bekend.

UIPDAM.£ 8 maart 13*30 uur.Ds.v.Coeverden

ADVERTEHTIES

Ter overname aangebodens
'kIIFDERWAGEN in goede staat.

Te bevragen by: J.VISSER
Zuideinde 216 '

. Broek in Y/aterland.


