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RAADSVERGADERING. 	__ 	besprekingen laat zich in enkele regelsl 
Op donderdag 25 mei kwam de gemeenteraad neerschrijven.Het is echter altijd plezierig 
in vergadering bijeen.Op de agenda stonden als dergelijke voorbereidingen werkelijk een. 
enige belangrijke punten vermeld,welke be- resultaat opleveren.Het is nl.00k wel eens 
handeld zouden worden.1\Taar onze mening wasandersom 
:voor onze gemeente wel het meest be1angrj-Voor±s werden nog credieten beschikbaar ge-
ke onderwerp het vasttellen van een nieuw isteld voor het verbeteren van de Oorn.Roele- 
uitbreidingsplan voor het gebied achter 	straat(met straatkolken en trottoirs)en 
het Havenrak,Reeds eerder hadden burgemees4Vo0r het verzwaren van de fundering van de 
ter en wethouders een voorstel gedaan om riolering van het Zuideinde 9 waar deze rio-
voor dit gebied een plan vast te stellen, lering de nieuwe loswal kruist. 
doch toen werd dit voorstel door de raad Tot slot van de vergadering werd de gemeen4- 
verworpen.Het thans ingediende plan is gi.o_tebegroting 1961 behandeld.Wel wat laat(het 
ter van opzet en beperkt zich niet alleen jaar is al bijna half om)iNa een aantal vra+. 
tot een weg,evenwijdig aan het Havenrak. 	gen en opmerkingen werd de begroting met 
De afsluiting van het plan wordt gevormd algemene stemmen vastgesteld.In een apart 
door een weg,ongeveer lopende vanaf GaragehoofdStukie zullen wij enige cijfers uit de 
Kelderman tot de Keerngouw.Tussen deze af_begroting aan U voorleggen.Wij menen, dat 
sluitweg en het Havenrak is dan ruimtevoorde raad ditmaal een aantal belangrijke en 
het bouwen van ca.200 woningen.00k is in goede besluiten heeft genomen in het belang 
het plan een plaats aangewezen voor een 	van onze gehele gemeente. 	Red. 
nieuwe school.Het is bekend,dat niet al- 
leen de behoefte aan bouwterrein de stoot 	 === BEGROTING 1961. 
tot dit plan heeft gegeven,maar ook de 	Neen,wij zullen U niet tracteren op een dro+- 

• noodzaak om het Havenrak van het enorm 	ge opsomming van cijfers.Dat zou TJ niet in- 
drukke verkeer te ontlasten.Een gelukkige teresseren en het zegt ook niet zoveel.Maat 

:omstandigheid is nu2  dat het mogelijk lijkt het is toch wel nuttig IT enig inzicht te 
om het plan te realiseren mei zo weinig 	geven in de omvang van het gemeentelijk but- 

:mogelijk schade voor belanghebbende land- get.Was het tekort op de begroting van vo-
bouwersDe Raad heeft. dan ook met algemenerig jaar reeds aanzienljk(ca.f 37000.--) 9  
stemmen besloten het plan zo vast te stel-::thans is het tekort nog groter geworden en 
len,als het was ingediend. 	 bedraagt ca. ƒ 52000.--.Nu is dit niet zo 
Voorts besloot de raad tot aankoop van 	erg als het lijki.Er zit nl.-nog wat voor de 
enige percelen grond nabij de haven te Uit-gemeente in het vat.Reeds geruime tijd geleen 
dam,De bedoeling daarvan is om daar lang- is aan het Rijk gevraagd om een verhoging 
zamerhand een gelegenheid te scheppen voorvan de uitkeringen uit het gemeentefonds. 
recreatie.Na verbetering en vergroting vanHet ziet er naar uit,dat thans op korte ter_ 

::de haven kan deze worden ingericht voor 	mijn daaromtrent definitief bericht wbrdt 
watersport,terwijl op het omringende ter- ontvangen en voorzover de informaties strek-
rein een kampeergelegenheid kan ontstaan. ken mag inderdaad op een beduidende verho-
De weg van Zuiderwoude naar Uitdam krijgt ging gerekend worden.De door de gemeente 
er een(doodlopende)zijweg bij.Dit was gevvens gedane investeringen,welke op 1 januari 19O 
om nog een aantal vaarpercelen via de weg te boek stonden voor ruim f 950.000.--9 heb-
bereikbaar te maken.De kosten van deze zij-ben thans het millioen overschreden.Op 1 
weg zullen ca. i' 150.000.-- bedragen. De januari 1961 bedroeg nl.het geinvesteerde 
Cultuuttechnische dienst zal ook hierin 	kapitaal .f 1.145.439.07.Dit betekent,dat 
weer een belangrijke bijdrage verstrekken, elke inwoner van onze gemeente een aandeel-  
Als IT dit leest,lijkt het allemaal zo een- tje in gemeentelijke eigendommen heeft van 
voudig,maar er is heel wat voorbereidend ongeveer f 625.--.Het bedrag aan vaste gel - 
werk aan vooraf gegaan om het zover te 	leningen is in de loop van 1960 ook weer 
krijgen.Dat gaat natuurlijk vaak zohet reteegenomen en bedraagt ook meer dan een 
sultaat van langdurige en vaak moeilijke Jmillioen.De hiervoor verschuldigde rente 



werd voor 1961 berekend op bijna f 43000. met diverseoer werd. tenslotte nog " 
Er zijn wel enkele posten aan te wijzen,we1-inzicht verkregen van de versbj11ende brod- 
ke het grotere tekort ten opzichte van 	machines met + 16000 eieren.Deze worden 
1960 kunnen.verklaren.Daar is b.v.de post automatisch gekeerd.Eei deel Eendagskuiken, 
straatverlichting.In verband met de nieuwewelke voor verzending gereed stonden vond 
tverlichting,welke momenteel wordt aange- ieders belangstelling.Hierna werd ons nog 
bracht 9 moesten de kosten voor straatver - een kop koffie 'met een krentebroodje aange-
lich1ing f 5000. --hoger worden geraamd danboden.Vervolgens werd nog een bezoek gebracht 
vorig jaar.Zij staat nu te boek voor! fl5cX.4aan enkele mestkalveren-en varkensbedrijven. 
Voor werkzaamheden aan straten is ook een De middagpauze werd gehouden in de bekende 
flink bedrag uitgetrokken.Het is de bedoe-::speeltuin en restaurant de Julianatoren te 
ling de Laan 9 het Leeteinde en een gedeelteApeldoorn.Na een rondrit over de Veluwe 
van de Dorpsstraat te Zuiderwoude te her- 'werd halt gehouden bij het park Berg en Bos 
straten.Voorts ligt het in de bedoeling dewaar een ieder naar hartelust kon dwalen etc. 
lokalen van de o.1.school 1 op nieuw te 	Na nog eenmaal te hebben gepauzeerd. in Soest-. 
schilderen.In een volgend nummer zullen wijduinen werd de thuisreis aanvaard en men 
nog eens een paar andere cijfers uit de be-even na tien uur arriveerde.Een woord van 
groting onder cie loupe nemen, 	 hartelijke dank aan de chauffeur dhr.Fortuiii. 

====was dan ook zeker op zijn plaats. 
SPREEKUUR BtJRGESTER. == 

'Het avond-spreekuur van de burgemeester op 	GOED ZO "IC0BEMA'S 
5 juni a.s.vervalt en wordt verschoven 	De Hecobema's hebben in de wedstrijd om het 
naar maandagavond 12juni a.s. 	 kampioenschap van de "West Friese Amateur" 

=de 2e plaats behaald met 19- punt.het hoog-  
VERHUIZING. 	 ste was 20 punten.Ze hebben met deze ver- 

Binnenkort zult U voor het kopen van Post-:schillende wedstrijden 4 bekers en nu in de 
zegels,het af'halen(en wegbrengenl)van geld::finale in Hoorn een zuiltje in de wacht ge-
etc.niet meer op de erven &erecht kunnen. sleept 9  (van de afd.groepen dus). 
Het postkantoor wordt nJ.verplaatst naar Bij "d'0prechte Amateur" van de A.V.R.0.heb 
het Kerkplein.De kantoorhouder zal zijn in-::ben ze het tot de demi-finale gebracht. 
trek nemen in het pand 9 dat over enige da-Van de 150 inschrijvingen die daarvoor bin- 
gen verlaten zal worden door de familie 	nen gekomen waren,ehoorden de Hecobema"s 
Smit.Eeia geringe verbouwing slechts zal 	tot de 42 die terug mochten komen 9 met het 
nodig zijn om het pand aan de nieuwe bestemgenoemde  resultaat. Wij wensen dit enthousi-
'mingte doen beantwoorden.Vij menen,datbier'aste groepje nog vele successen toe 1 

....een goede oplossing voor een aantal pro- 
blemenis gevonden. 	 . 	 KERKDIENSTEN BROEK IN WATERLAND. 

4 JUNI 10 uur , Ds.H.van Coeverden. 
VEILIG VERKEER. 	 11 JUNI. 10 uur , Ds.H.van Coeverden. 

De Vereniging voor Veilig Verkeer organi- 	19.30 uur.Ds.J.A.Engels 9  Zaandam. 
seerde in de afelopen maanden een verkeer-- 	 Jeugddienst. 
cursus 9 de z.g."sleutel-cursus"9 waarvoor de 
lessen werden verzorgd door het Bureau van; 	=== 	ADVERTENTIES. 
iet Verbond voor Veilig Verkeer,Als in  
structeur trad. op de Heer. H.W.Eppenga.De 	TE KOOP AAN GEBODEN 
cursus werd afgerond met een "examen".Tot 	

2 Electrische Kookplaten (Inventum) groot genoegen van de instructeur en van 	
en een wit geverfd tafeltje. et bestuur van de afdeling slaagden ale 	

Kerkplein 6 i5 cursiîisten.Woensdagavond. 24 mei ,j.l.wer- 	 P 
den  de diploma's door de burgemeester uit-  
ereikt 9 waarna men nog enige tijd. gezellig 	In de BROEKER BAZAR vindt U alles .voor 

bijeen bleef.VJij hopen 9 dat in het komende 	de hengelsport.Werphengels,molens,Hevea- 
wintërseizoen nogmaals een dergelijke our- 	laarzen 9  zonnehoed.en en -brillen etc. 
sus op touw gezet kan worden..De namen van 	Voorts tuinstoelen,raamhorren,g.eters 9  
de geslaagden zijn:Mevr.KestingMevr.Eppen- wasmanden enz.enz. 	Wed.K.Bekebrede 
'a,Mej.v.d.Snoek 9 Mevr.Mande-VissCher en de:

Dorpsstraat 3 9 tel.242 
heren J.v.d.Snoek,P.Ruyterman9H.Geugjes9 	 BROEK IN WATERLAND. 
LA.. Geugjes 5 J.Hoetmer 9 W.Valk,W.de Reus 9 J.v.d. - 
Stad.t 9 H.Mand.e,H.de Haan en J.Slagter. 

RIJWIELEN vindt U in. een zeer grote 
UITSTAPJE PLUIM\TEEVERENIGING. 	 sortering bij van VELDHOVEN. 

Woensdag 24 mei j.1.organiseercle de Pluim- Ook in Jongens-en Meisjes-rijwielen 
vee- en Konijnenhoudersvereniging Broek in 	vanaf f 70.--. 	 Laan 44 
Waterland haar jaarlijkse uitstapje.Met een: BROEK IN WATERLAND. 
nieuwe bus van de Fa.Oorbeek werd 's mor-  
gens 7 uur gestart naar Barneveld,waar wij 
werden ontvangen door de Fa.Koopmans Meel- MAAK VAN UW ZAKGELD 
fabrieken  te Leeuward.en.Hier werd onsgra- 	 een ZAK T GELD 
tis koffie aangeboden.Daarna werd onder 	door te sparen bij de 
leiding van de vertegenwoordiger v.d.Broek 	Plaatselijke Boerenleenbank 
een bezoek gebracht aan pluimveebedrijf en  
broederij Klein Middelaar to Stoutenburg. 
Hier werden wij rondgeleid door de DONATTJER VAN DE BROEKER GEMEENSCHA, 
Na een bezoek aan de diverse pluimveehokkeni 	 . 


