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RAADSVERGADERING. 	 === 	GRASGEWAS. 	
. 

Op donderdag 31 maart j.l.kwamen de vroedeHet gemeentebestuur roept gegadigden op 
vaderen onzer gemeente bijeen voor een ver-voor het grasgewas langs de Burgem.Peere-
gadering,welke enkele zeer belangrijke pun-boomweg.Hieraan is verbonden het schoonhou-
ten omvatte.De punten waren:le.aankoop vaiden van de wegsloten.Condities nader over-
grond voor het sportterrein en 2e.de  aan- een te komen.Inlichtingen en aanmeldingen 
leg van een weg Zuiderwoude-Uitdam.Met 	worden gaarne ter gemeente-secretarie inge-- 
laatstgenoemd object ging verreweg het 	Wacht. 
grootste bedrag gepaard,n.l.meer dan een 
halfmillioen guldenDat is voor eenkleine:: 	 CURSUSSEN. 
gemeente als Broek in Waterland nogal wat. In het afgelopen winterseizoen zijn door 
Gelukkig staan daar flinke bijdragen tegen-: de stichting Huishoudelijke Voorlichting tea 
over,met name van de cultuurtechnische 	Plattelande een aantal naai- en knipcursus-- 
Dienst(ca.f 300000.-.-)en van het Hoogheem-: sen georganiseerd te Zuiderwoude.Hoewel het 
raadsohap Waterland(f 50000.-).Het plan 	minimum aantal deelneemsters met moeite 
voorziet in de ontsluiting van een aantal werd gehaald,heeft men met veel enthousias-
vaarlanderijen9 gelegen in de z.g.Rijper ree_me(efl plezier)de cursussen gevolgd.iviede 
ren.Bovendien betekent deze weg een aan- dank zij de prettige leiding van de docente 
zienlijk kortere verbinding tussen Zuider- Mej.Kleiboer.Het ligt in de bedoeling van 
woude en Uitdamdan via de Waterlandse 	de stichting het volgend seizoen te trach- 
Zeedijk.Alle belanghebbenden zagen het gro-ten 66n of meer cursussen in het dorp Broek  
te nut van dit plan in,zodat zij spontaan te organiseren.Dat behoeven niet speciaal 
hun medewerking hebben toegezegd. De raad naai- en knipcursussen te zijn;ook allerlei 

• .aanvaarde het plan met vreugde.Laten wij 	andere onderwerpen kunnen gedoceerd worden. 
hopen,dat het niet al te lang duurt alvo- Wellicht zou het reeds mogelijk zijn in deze: 
rns met de uitvoering een begin kan wor- voorzomer te starten met een cursus" Beter 

gemaakt.' Ook het voorstel van B.en W. bewegen".Dames,die hiervoor interesse heb-
betreffende grondaankoop voor het sportteiben,worden verzocht zich in verbinding te 
rein werd door de raad aanvaard.Door de 	stellen met Mevr.te Boekhorst,Parallelweg 
oorspronkelijke ligging van het veld iets 191,telefoon 292. 
op te schuiven,en een strook grond aan te 
kopen van een erf aan het Leeteinde,kan de:7 == 	VERKEERSEXAMEN. 
vorig jaar uitgesproken onteigening van 	Het schriftelijk gedeelte van het jeugdver- 
een bepaald perceel achterwege blijven.Dit keersexamen is achter de rug.Het practische 
is voor alle betrokkenen een veel plezie- gedeelte vindt plaats op woensdag 13 april 
riger oplossing.Wij zouden hier dezelfde op-a.s.Wij hebben de resultaten van het schrif-i 
merking kunnen maken als wij hierboven ge- telijk werk gezien.Deze zijn niet zo glansrjI 
daan hebben.-nu de eerste stap is gezet,zoualS in vorige jaren wel eens het geval was.: 
het prettig zijn als de verdere uitvoering Doch wanhopen hoeft npg niemand. Ze kunnen 
op korte termijn haar beslag zou krijgen, 	allemaal nog slagen! hits .... er geen fou4 
Jiteraard zijn nog meer punten in de raad ten gemaakt worden bij het rijden.Dus jonge-: 
ter sprake gekomen.Deze waren echter van lui9 doe je best H1 
ninder verstrekkende betekenis voor de ge- 

CLUB of Pî.YO meenschap als geheel.Het is nu eenmaal het 
Kort voor 15 maart kreeg de Volleybalclub lot van een gemeentteraad9 dat hij zich niet: 

alleen met grote 9 maar vaak ook met kleine bericht van B.en W.dat vanaf die datum geen 
gebruik meer mocht worden gemaakt van de zaken moet bezaghouden..n het is de kunst 
school.Geen uitleg.Geen suggestie om elders om juist bij kleine zaken de neiging te Om-: 
een goed heenkomen te zccon.Een andere c"el- :oerdrukken ze buiten proporties uit te 
:genheid is er in Broek ook niet te vinden. :spinnen.Wat dat betreft,menen wij,kunnen  
:Dat briefje van en regel van B.en W.bete-andere gemeenteraden nog wel eens een voor- 
 kende dus voor de club een doodvinnis. beeld nemen aan die van Broek in Waterland. 



Grote verslagenheid  

zowel' om het plotseling afbreken van hot persoon en aan de niet-leden f 0.25 per pe- 
!groeiende clubwerk als de manier,waarop 	soon per nacht.Een spoedige aanmelding bij 
let ons werd te verstaan gegeven. Ja, we de secr,voornoemd,is dringend gewenst. 
waren werkelijk verslagen.B.en VT.waren ons 	 v.D. 
in alles op de prettigste wijze tegemoetge- 	 UITVOERINGEN. 
komen.We vroegen uitstel van executie en In de afgelopen 14-daagse periode bezocht 
kregen die ook.Zolang de piano niet in de ik twee uitvoeringen,n.l.van de Vïaterland-
gymnastdekzaal stond mochten we er nog welse jongeren(voor de Holl.Ivuj.van Landbouw 
gebruik van niaken.Want de zaak was deze, en de Pluiniveeveren.)en van de voetbalclub 
dat de Broeker Kapel uit het Broekerhuis "SDOB".Over het toneelstuk,dat de Waterland-
moest en zijn piano meebracht.n dus staat se jongeren opvoerden,kan slechts met veel::  
die piano daar niet alleen op woensdag,, 	lof en weinig critiek geschreven worden. 
maar ook op donderdag.En met zo'n duur in-:Hier was echt werk van gemaakt.Men bespeur-
strument moet je voorzichtig zijn.Zô voor- de een zorgvuldige regisseurshand,die de 
zichtig,dat de voleybalclub maar liever 	tonelisten goed aan de leiband had.Een ex- 
moet stoppen en wachten op mooi weer en 	tra pluim voor mej.Spaans is zeker op zijn 
lange avonden - zo meenden B.en W.. Dit 	plaats,zonder daarbij te kort te willen doen 
vonden wij zo onbegrjpeljk,dat een sportzaal aan de anderen.Slecbts é6n opmerking:aangei-. 
aan zijn bestemming zou worden onttrokken nomen,dat Bert uit hetzelfde milieu afkom-
door een muziekinstrument er blijvend in te stig was als zijn tante,had hij moeten probe-
plaatsen,dat wij vroegen of de raad niet een ren zijn Waterlands accent wat af te zwak- 
oplossing van dit probleem zou weten te 	ken Over de inhoud van de feestavond van 
inden,dat niet het stopzetten van een club SDOB kan ik minder enthousiast zijn.Geluk-

zou moeten betekenen,U weet het resultaat: kig zorgden de gezellige sfeer en het op-
de Raad onderschrijft het besluit van BenVJ.treden.van enkele Broeker Groepjes er voc 
De meest voor de handliggende gang van za- dat het evenwicht een beetje bewaard blee 
ken was toch geweest,overleg van B.en W. Het optreden van de Edammer artisten kwam 
met de betrokken clubs.Kan dat niet 	 mijn gevoel,-niet boven een vrij laag 
Want er staat meer op het spel dat het be-:peil uit.Er waren soms vrij goede individu- 
staan van een volleybalclub.Op het spel 	ele prestaties,maar het werd te langdradig 
staat ook het vertrouwen van de jonge gar- en er ontbrak de nodige samenhang. 
de in onze Bestuurders,Het vertrouwen in De succesvolle parade op het bekende lied, 
hun vindingrijkheid om het leven in onze ge" Hup Holland,Hup"hopen wij in een volgend 

eente voor oud en jong zo plezierig moge- nummer van ons blad op te nemen. 
te B. lijk te maken.We weten hoe moeilijk het is, 

het allen naar de zin te maken.Maar kiezen ONTSPARNINGSVERENIGING BROEK IN WATERLAND.: 
voor de piano ten kosten van een club,dat 9 APRIL. Feestelijk besluit van het dam-
is oribegrijpelijk.Die lege gymnastiekzaal open schaakseizoen door uitreiking van de 
donderdagavond is een aanklacht.De jonge prijzen;film en thee voor leden en donateur. 
garde verwacht uitleg, waarom een piano in 
Broek belangrijker is dan zij. 	

H.v.C. 	
BURGERLIJKE STAND. 

GEBOREN: Cornelis ) zoon van S.Buys en E. 
TASCHRIFT: 	 Ploeer. Hendrik,zonn van B.Pronk en L.de 
Als H.vC.het oneens is met een raadsbe- 	Boer. 
:sluit g is  dat zijn zaak.Als hij meent dat open-ONDERTROUWD: Jan C.K.v.d.Vegte oud 26 jaar, 
baar te moeten maken in en eenzijdig en 	en Pietertje A.Krtise, oud 21 jaar. 
stemmingmakend artikeltje in de Broeker- OVERLEDEN: Jan de Vries,oud 62 jaar,ongeh. 
Gemeensohap,wordt het al. bedenkeljker.Liaar 
als hij verwacht, dat het gemeentebestuur aan 	KERKDIENSTEN BROEK IN WATERLANDO 
hem verantwoording schuldig is,vergist hij 10 APRIL: Palmpasen. De zondagsschool 
zich toch deerlijk.Overigens:de jonge garde brengt in feestelijke optocht de zeifgemaak- 
an gerust zijn;het nieuwe sportveld wordt te palmpasen in de kerk.Bevestiging nieuwe 

waarachtig niet voor de bejaardensociëteit lidmaten. 
aangelegd. 	 te B. 	15 APRIL: 20 uur, Heilig Avondmaal. 

17 APRIL: 10 uur Paasdienst 
V.V.V.nieuws. Pasen: 	

14 uur,Paasdienst Zondagsschool. 
Overnachtinggel egenhei d. 

De Paasdagen staan al weer voor de deur. 	 == ADVERTENTIES. 
Het vorig jaar moest alhier voor meerdere  
toeristen logeergelegenheid gezocht worden S P A AR T bij Uw plaatselijke spaar- 
Hoe het dit jaar zal zijn is ons uiteraard 	instelling "De Spaarbank" van de Coöp. 
'niet bekend.Toch zou het bestuur van de 	Boerenleenbank "Broek in Waterland". 
V.V.V.wel over gegevens willen beschikken 	Behoorlijke rente, goede service. 
betreffende de mogelijkheid om toeristen Op Jonggeborene genieten een gratis inleg 
te nemen.Een ieder dielogeergelegeniieid. 	van TWEE GULDEN EN VIJFTIG CENT. 
wil beschikbaar stellen,gelieve dit te mei- Reeds velen profiteerden hiervan. 
den aan de secr.van. de V.V.V.de Heer C.de 	Nog steeds bestaat gelegenheid voor het 
\ries"Concordia" tel.206 alhier,onder op- 	openen van een Jeugdspaarrekening voor 
gave van hetgeen men te bieden heeft en 	personen van vanaf 15 t/m 20 jaar. 
welkeijzen men in rekening wil brengen. 	Denk ook om de inlevering van de zil- 
tHet bestuur zou voor de te verlenen bemid- veren dubbeitjes(uiterlijk 19 mei a.s.) 

11 kleinbedrao in rekening W111en 
;engen in het belang van de kasmiddelen WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP.. 


