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.... .en dat binnen niet al te lange tijd met de 
Na een betrekkelijk lange zomervacantie(de bouw kan worden begonnen.De woningen zullen 
laatste raadsvergadering vond plaats op 9 van hetzelfde type zijn als de vier woning-
juni j.l..)kwamen de vroede vaderen dezer wetwoningen in de Dr.Bakkerstraat.Zij wordei 
gemeente weer bijeen op 19 dezer.Zij kregen ::geplaatst op het genoemde terrein aan de 
tverse onderwerpen te behandelen 9 sommige kant van de houten woning van de heer Lof 
an minder belang,andere van meer inpor- dus aansluitend bij de reeds bestaande be- 

tantie.Zo was daar b.v.de rekening over 	bouwing.Enigzins hiermede samenhangend was 
het jaar 1959 van de inmiddels opgeheven het volgend voorstel van B.en W.n.l.om te 
Huiszittende krmenkas.TJit deze rekening 	verklaren,dat een uitbreidingsplan wordt 
bleek,dat de gemeente over het genoemde 	voorbereid voor de percelen achter het Ha- 
jaar een bedrag van f 3766.13 had moeten venrak en voor het terrein aan de Wagen- :Jaar 

 op een totaal aan inkomsten gouw.Voorkomen moet n.l.worden,dat in vol- 
en uitgavenvan f 17663.81. 	 ;gende jaren steeds dezelfde moeilijkheid 
Een ander belangrijk punt was de benoeming zich voordoet van het speuren naar een 
van en nieuw hoofd aan de o.l.school in stukje grond 9 waar woningen kunnen worden 
Broek in Waterland.Zoals men weet 9  zal de gezet.Het bouwen van woningwetwoningen aan 
Heer E.Smit binnenkort de pensioengerech- de Wagengouw moet uitdrukkelijk als een uitH 
itigd-e leeftijd bereiken.De raad stond nu 	zondering worden gezien.Gezorgd zal dus 
voor de opgave een opvolger te benoemen. moeten worden,dat andere gronden beschik-
Vele gegadigden hadden zich aangemeld.Na baar komen.De enige logische oplossing9  
zorgvuldige selectie was er,naar het oor- naar veler mening,is het ontsluiten van de 
deel van Burgem.en Weth. 9 9n candidaat 	gronden achter het Havenrak.Nad.at de raad 

!overgebleven,die zonder voobbehouden kon indertijd over een dergelijk voorstel van 
• rden aanbevolen.Dezo sollicitant 9 de heei B.en W.de staf heeft gebroken 9 is er toch 

G.E.van der Linde,werd ook door de raad 	een kentering gekomen in de opvattingen. 
g'1'en.Wat van uitermate groot belang as Het voorlopige plan behelst nu niet alleen 
kwam daarna ter sprake,n.1.het realiseren een straat 9 parallel lopende aan het Haven 
van het aan onze gemeente toegewezen bouw- rak 9 maar een verder gaande ontsluiting. Ge-
vo1ume voor 1960 van vier voningyetwonin- dacht is aan een afsluitende weg van de 
gen.Na moeizame onderhandelingen en espr Garage Kelderman naar de Keerngouw.Het @e-
kingen hadden Brgem.en Vleth.van hogerhand deelte tussen Havenrak 9 Parallelweg en 
toestemming kunnen krijgen om deze woningeI Keerngouw zou dan in zijn geheel in exploi-
te bouwen aan de Wagengouw9 op het openter4tatie kunnen worden genomen.Daarvoor zal 
rein tussen de woningbouwvereniging Neer- het noodzakelijk zijn enige boerderjen,than 
veld en de Stenen brug. Gelukkig liepen 	gelegen in de Dorpskom,gelegenheid te ver- 
daarna de onderhandelingen met eigenaresse schaffen zich te verplaatsen naar de Over", 

::en pachter vlot 9  zodat een redelijk voorsteiJ lekergouw.Op die wijze zal het dorp een 
daaromtrent aan de raad kon worden gedaan.:: harmonische uitbreiding kunnen krijgen.Het 
De volgende stap is dan weer te trachten hierop betrekking hebbende ontwerp-plan 
deze woningen gebouwd te krijgen voor een zal binnenkort ter visieworden gelegd.Met 
prjs 9 die niet alleen voor de gemeente en . dit laatste voorstel wordt een zeer be1an-. 
.de toekomstige bewoners,maar ook voor de rijke stap gezet op de weg naar een verand-
instanties van het Ministerie van Volks- ring van ons dorpsbeeld. 
huisvesting en Bouwnijverheid acceptabel is 
Men kan zich haast niet voorstellen hoe- 	DE VEILIG VERKEERSDAG EEN SUCCES. == 

::veel uren voorbereiding een toch in wezen 	Zonder overdrijving mag gesteld worden 9  

simpel plannetje van zegge en schrijve vier dat de Veilig Verkeersdag in Broek in Via-
woningenkost.Hoe er getekend en gerekend terland een volledig succes is geworden. 
moet worden,gepraat en weer gepraat.Maar Door de enthousiaste medewerking van velen 

het ziet er nu naar uit,dat al deze scher4 heeft onze gemeente inderdaad een dag lang 
tot een goed einde zijn gebracht in het teken van Veilig Verkeer gestaan. 



mobiele les -s 	° ti Het 
s Reizende Bi liothee Lus .. ruime 
onen bezocht(het dagmaximum bedraagt 45),keusIedere woensdagavond van 7-8 uur zijn 

de filmvoorstellingen'smjddags en 'savondsde boeken verkrijgbaar in "Het Brokerhuis" 
waren eivol en de plaatselijke afdeling 	aan het Loeteinde.}let leesgeld bedraagt 
mocht er een 15-tal leden bijboeken. Niet voor leden 10 ct.per boek per week 9 na twee 
alleen de plaatselijke mensen,maar ook de weken houden wordt het 12 ot-Voor niet-le-
tournee-leiding was zeer voldaan over deze den is de ijrijs 12 en 15 cent.Het inleggeld 
dag.Nu gaat het er natuurlijk niet in de 	bedraagt 25 cent en de leeskaart 10 cent. 
eerste plaats om 9 of wie dan ook tevreden Dit is voor ggnmaal.Iedere lezer is ver-
is over de gang van zaken op zo'n daghet plicht een tas of papier mee te brengen om 
gaat er om zoveel mogelijk mensen Te door- de boeken in te pakken. Supplement op de 
dringen van de noodzaak om het verkeer vei- catalogus te verkrijgen á 10 cent. Vak- en 
liger te maken en te houd.en.Wist 13 bv„ dat: studieboeken zijn steeds kosteloos verkrjg 
in 1958 het verkeer in totaal 41386 slacht-baar via de bibliothecaresse. Uitgebreide 
offers eiste?Dat er daarbij 1604 doden wa- catalogus ter inzage 
ren'?Dat daaronder 316 kinderen (t/m 14 jaar) 
waren'?Dag aan dag is het zaak om Uw best 	NIEUWS VAL DE VOLLEYBALCLUB, 
te doen het verkeer zo veilig mogelijk te Op donderdag 22 sept.is  de volleybalclub 
houden.Het verkeer eist de volle aandacht weer begonnen met oefenen in de o.l.school. 
van ieder,die er aan deelneemt.Het eist 	Naast het eigenlijke volleybal,zal in het 
wellevendheid en fatsoen,het eist kennis vervolg ook algemene conditie-training op 
van de verkeersregels 9 van de rechten die het programma staan.De oefen-uren zijn als 
men heeft,maar ook en vooral van de plich- volgt: Heren van 19.15 - 20.15 uur. 
tenoHet altijd-en--overal-willen inhalen, 	 Dames van 20.15 - 21.15 uur. 
het tot in het uiterste op zijn voorrangs- Ieder is welkom.Do contributie bedraagt 
rechten staan,het snijden,he-t veïblinden 	f 0.40 per week. 
etc.,het zijn allemaal zaken,die wij als on- 	

BGEFIJI STAND. wellevend betitelen.Je zou het wel steeds GEBOREN: Pietorzoon van E.Lodder en A.0 
willen uitroepen:"Mensen,doe toch beheerst Jantje,Catharina,dochter van H.Tuin en C.10   
in het verkeer.Het gaat om Uw er. om .anderT1Krjgsmafl. 
mans leven." Als dit bece tot ons allemaa NDERTR0UVJD: van der VisJan,oud 

23 jaar 
is doorgedrongen,pas dan kunnen wij zeggen en Oud Antonia Frederika, oud 18 jaar. 

van ganser harte,da± de Veilig Verkeersac- GEHUWD: Tolman,Wietzs Cornelis,oud 22 jaar 
tie een succes is geworden! erihou±,Marg.aro±ha, oud 20 jaar. 

== HAAI-EN KNIPCURSUS TE Z.LTIDENWOUDE. 	-== KERKDIENST "T  LOEK IN WLTERLAND= 
De in de afgelopen winter te Zuiderwoude 2 oktober. 10 uur Ds.H.van Coeverden. 
gehouden naai-en knipcursus is een groot 	 "Vergeef ons onze schulden". 
succes geworden.Zo zeer zelfs,dat na de 	oktober. 10 uur Ds.H.van Coeverden. 
eerste cursus meteen een vervolgcursus 	 "Leid ons niet in verzoeking". 
werd georganiseerd.De dames,die er aan mee. BELDENIS0ATLCHISATIE,. 
hebben gedaan,vonden het zo leerzaam( en Door een misverstand werd het uur voor de 
zo gezellig) dat besloten werd om ook nu beljdeniscatechisatie in de Kerkklok afge-
weer een dergelijke cursus op touw te zet- drukt onder woensdag i.p.v.dinsdag. 
ten.Daartoe worden alle dames,die hiervoor BBELKRING. 
belangstelling hebben,verzocht op woens - 	de agenda van de Kerklok stond ver-  
dagavond. 26 oktober a.s.in de o.l.sc.hooi 	meld:woensdag 28 sept.21 uur Bijbelkring. 
te Zuiderwoude te komen om n en ander te Dat is juist,maar het werd daar zo zonder 
bespreken.Daar kan dan ook de definitieve nadere verklaring opgenomen(door plaats-
cursusavond worden vastgesteld.Wij wensen ruimte)dat ik graag hier nog vermeld,dat 
de dames ook dit seizoen veel plezierl 	het thema is:Wie oren heeft die hore. 

De bijbel is geen gewoon boek.Ken kan het 
== 

 
BELANGRIJK VOOR VERENIGINGEN. 	lezen zonder iets te horen.Dat is niet de 

l.De verenigingen,die in het komende win- bedoeling en daarom willen we ons oefenen 
terseizoen gebruik zouden willen maken om zo te luisteren dat dit Boek ons zegt, 
van een of meer lokalen van de scholen, wat het te zeggen hft. Het is de bedoe-
dienen dit schriftelijk aan te vragen bij. ling,dat we eonmaal per maand samenkomen, 
Burgem.en Weth.De aanvrage moet inhouden

ditmaal in de pastorie.Ieclereen is welkom. 
welke activiteiten men voor ogen heeft DAM - EN SCHAAKCLUB. 

en voor welke avond men wenst te "rezer- Onder leiding van Eeuwe Oostra is de dam- 
veren", 	 en schaakclub weer gestart.Volgende avpnd 

2.De verenigingen,die voor het jaar 1961 	maandag 3 okt 8.95 uur# 
een beroep willen doen op subsidie uit 
de gemeentekas,dienen dit op de reeds 
bekende formulieren weer aan te vragen 
onder overlegging van zo veel mogelijk  
gegevens.De aanvragen moeten uiterlijk 
15 oktober a.s. zijn ingeleverd. 

= NUTSBIBLIOTHEEK BROEK IN VTATERLAND.= 
Uoensdag is de bibliotheek weer open voor 
het winterseizoen,aangevuld. met  170  isieuwe 
boekenvoor iedere rubriek een flink aan-
tal.Behalve deze 170 nieuwe boeken hebben 
wij ebeschikk.4.ng •,pr een 100-tal 

== ADVERTENTIES. 

RUWIELEN: GAZELLE 

PEERLESS 
VICTORIA 

GERMAAN 
BITRO 0 

In iedre prijsklasse.Grote sortering. 
J.C.van Veldhoven 

Laan 44 
BROEK IN WATERLAND. 


