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4 - 5 M E 1 	 RAADSVERGADERING. 
Morgen is het 4 mei,overmorgen is het 5mei. Gisteren vergaderde de Gemeenteraad.0.a. 
Allicht ,zult U denken. Zeggen deze data ons:: ter behandeling van de gemeente-begroting 
nog iets? Betekenen zij in ons leven van 	1963.In ons volgende nummer vinden wij ho- 
alle dag nog een punt van bezinning en van:: penlijk gelegenheid om op een aantal punten 
vreugde om een bevrjding,die nu al weer 18:uit deze vergadering terug te komen.Vooraf-
jaar achter ons ligt?Denken wij nog wel eens, gaande aan de eigenlijke vergadering werd 
aan al datgene,wat in de jaren 1940-1945 aan twee dorpsgenoten,de heren A.Slagt en 
gepasseerd is?Door een paar toevallige om--K.van Veen door de burgemeester het Nieuw-
standigheden van de laatste tijd. misschien Guinea-herinneringskruis uitgereikt. 
wel.Wij denken hierbij aan de opeens weer in===== 
de belangstelling staande jacht op oorlogs- 	 WEER EEN SYSTEEMWONING. 
misdadigers;wij denken aan de behandeling Voor de heer P.Groot alhier is aan de Noord-
in de Staten-Generaal van het verdrag met meerweg een woning in het prefab.systeem 
West-Duitsland,dat een einde moet maken 	van het Bouwfonds van Nederl,Gemeenten,te 
aan een brok recente historie.Op zulke mo-1DOuwen door de aannemer Th.van Houts uit 
menten als wij daarvan lezen,komen een aan-: Assendelft,in aanbouw. Een woning volgens 
tal dingen ons weer helder voor de geest. genoemd systeem is,als de fundering ligt, 
Maar al heel vlug verflauwt de belangstel- in 69n dag onder de kap en n maand daarna 
ling weer en gaan we over tot de orde van te betrekken.Bovendien is voor deze systeeÉn - 
de dag.Er is immers zoveel,wat om onze aan.bouw vlugger rijksgoedkeuring te verkrijgen 
dacht vraagt?Maar het is goed eenmaal per dan voor de traditionele bouw.Inlichtingen 
jaar te gedenken.Te gedenken al diegenen, over het bouwfonds en over deze wijee van 
die hun leven geofferd hebben ter wille 	bouwen zijn te verkrijgen bij de Heer J.P.M. 
van de Nederlandse zaak.Pas is Koninginne van Dieren, Erven 7 9  alhier. 
dag achter de rug en allerwegen is gespro- 
ken over het voorrecht,dat ons land bezit, 	--- 	TOriRI 	. 	- 

riet verheugt de redactie zeer,d 	 - at het arti tom een vorstenhuis te hebben,dat met 	
i keltje over het toerisme n ons dorp een :grip en wijsbeid ons land dient.Ook dat zou 

aantal pennen in beweging heeft gezet.Na de niet mogelijk geweest zijn zonder de strijd 
reactie van de heer Pronk zijn twee andere en de offers van velen,zeer velen. 
stukjes ontvangen.En daarvan is dermate :Daarom gedenken wij op 4 mei en daarom vie- 
uitgebreid,dat het niet mogelijk is het in ren wij onze bevrijding op 5 mei.Wij weten 	... 
eenmaal in zijn geheel te plaatsen.Vandaar, 

het, de uiterlijke feestelijkheden zijn wat in:.. 
dat wij het in gedeelten zullen publiceren. het slop geraakt.Dat mag maar eens in de 
Wij onthouden ons voorlopig nog van cornmen-: vijf jaar.Desondanks dienen wij deze dagen 
taar en hopen dat ook anderen in het tot ni te gebruiken om voor ons zelf na te gaan,  
toe gepubliceerde aanleiding zullen vinden wat zij ons nog te zeggen hebben.En omzuJke 
hun mening weer te geven.Onze brievenbus een bepaald cachet te geven,zullen zater- 
is groot genoegi dag alle vlaggen vanaf zes uur Is avonds 

tot zonsondergang halfstok hangen,om dan "TOERISME"?.  
zondagmorgen voluit te gaan wapperen.00k : 	Gaarne wil ik inhaken op het stukje in 
zullen zaterdagavond van kwart voor acht de Broeker Gemeenschap van 19-4-63 over het 
tot acht uur de klokken luidon,waarna twee toerisme in ons dorp.Het woord toerisme 

minuten absolute stilte in acht zal wor- moet hier echter heel zacht worden uitge-
den genomen.Laten wij,00k in Broek in Water-sproken want dit is geen echt toerisme,dit 
land,op deze wijze tonen,dat de 4e en de 	is alleen in- en uitladen van mensen.Hier 
mei ons niet onberoerd laten. 	 is zoveel te bieden in Broek en omgeving, 

men denke eens te lopen van ons dorp naar 
BER KEFF , Laan 44 , voor rijwielen 	Zuiderwoude waar men aan beide zijden de 

meertjes jet 1igen met de prachtige water-
planten.Wij 

en Bromfietsen. 	100% service. 
	hebben aan natuur veel teb leden. 



Men moet dat de mensen laten zien en dat Het is Ook bekendg dat deze grote supermark-: 
:kan.lien moet niet denken klaar dat doenwij•ten een grote invloed hebben op de huisvrop.-
neen dit gaat langzaam maar in een tijdbe- wen en dat reeds thans menige Broeker Huis" 
stekvand.rie jaar hebben wij onze vaste 	vrouw - ondanks de thans nog grote afstand:- 
klan 

 
moet accomodatie ko-dr gaat inkopen. Mij zijn enkele plaatsen 

men,mensen die een kamer willen verhuren, bekend,waarna het verrijzen van supermarktei 
: er moeten zomerhuisjes komen(niet te veei)voorbeen bloeiende winkelzaken,hun omzet 

en dit alles onder het beheer van het VVV.:schrikbarend zagen terugvallen,een kwijnend 
Nu gaan wij beginnen met familie A,d.ie ko- bestaan zijn gaan ljdenl 
men naar Broek een week lang,gaa lopen 	Als het grote winkelcentrum in de Buiksio- 
naar onze prachtige meertjes,winkèien bij termeer er is,dan is het,naar ik verwacht,: 
ons en zo gaat familie A voldaan naar huis gedaan met de Broeker Kruidenier,Groentema, 
en vertellen aan hun kennissen B dat het slager,kortom iedere winkelnering zal gaan 
zo machtig mooi is in ons Waterland,cok deVerlopen,kwijnen,tenzij . .........ja tenzij 
familie B komt naar Broek.Er moet een heeL er nu met voortvarendheid actie wordt ge-
programma uitgewerkt worden(een weekpro- voerd.Maar er is geen tijd meer te verlie- 
gramma). l.wandeltochten,2.fietstoehten, 	zenEen actie om van Broek een werkelijk 
3.Âmatueravond.,4.zangavond met medewerking touristencentrurn te maken 
Broeker Kapel,5.(wedstrjd)tuin±jes voor 	Broek is een agrarische gemeente,maar ons 
onze dorpsgenoten,6.Jennegies markt. 	dorp zie ik niet als een agrarisch dorp, 
Hierbij wil ik het eerst laten.Nog wil ik zoals wel eens werd gezegd..In de oude kom 
het stukje van de Hr.Pronk graag dik onder_Van het dorp staan welgeteld 5 of 6 boerder- 
strepen,volkomen juist gezien,de mensen 	rijen,waarvan er twee geheel op het touris- 
moeten lopen door ons dorp.Wij hebben een me zijn ingesteld,terwijl er nog ggn aan het 

,:prachtige parkeerplaats bij het sportveld, uitbreidingsplan ten offer zal vallen. 
alleen hoe komt men daar. 	 Mi.heeft Broek slechts ém kans om te ont 

J.v.Kampen. 	komen aan een kwijnend voortbestaan:een dorp 
BURGERLIJKE STAND. == 	 zonder nering,zonder leven,zonder bedrijvig- 

GEBOREN; Bouke,zoon van de Boer,Klaas en heid.Masr die kans zie ik reëel en die acht 
Wortel,Griètje M.J. 	 - ik uitsluitend gelegen in aanmoediging van 
ONDERTROUWD: de Gier,Gerrit,oud. 25 jaar en het tourisme.Weet U hoeveel touristen jaar 
Donkers,Johanna Wendelina,oud. 22 jaar. 	lijks ons dorp bezoeken?Als ik het koppen- 

.Bran&,Bernhard,oud 26 jaar en van Gronin- geld van Marken als maatstaf neem,zouden 
Lgen,Erna Dorothea, oud 21 jaar, 	 het 81' ca..300000 kunnen zijn. (le Paasdag met 
GETROUWD: Roos,Jacob,oud22 jaar en Nooij, onmogelijk weer reeds 30 a 40 bussen 	ca. 
Aaltje,  oud 21 jaar. 	 1400 touristen plus de par±.wagens) 

Dat is toch een frappante aanwijzing,dat 
KERKDIENSTEN. 	 hier ongekende mogelijkheden liggen!! 

BROEK IN WATERLAND. 	 "Neeltje Paater"heeft het beide dagen druk: 
5 mei. 10 uur vrn, Ds.Buskes 	 gehad en velen hebben daar gevraagd naar 

- 12 mei. 10 uur vie. Ds.van Coeverden. 	:een mogelijkheid om in het dorp te logeren. 
SJ. echte enkelen kon een adres aan de hand. 

ADVERTENTIES. worden ged.aan;de anderen zijn doorgegaan 

LHet Bestuur van het A.Z."Purmerend enO", Er is hier dringend behoefte aan logeerge-
maakt hierbij bekend,dat als verzekerden- legenheidi 

vertegenwoordigers zijn gekozen voor Broek Zouden-vroegere gehuchten als Callantsoog, 
in Waterland;dhr.C.Leegwater,Dr.Eakker- 	Hargen,Groet,Sohoorl en honderden anderen„* 

straat 15,Broek in Waterland,verzek 	: ook ver va de kust gelegen(ik denk aan - 

den-vertegenwoordiger.Mevr.HJddo rit- 	dorpjes op de Veluwe,aan Groede,midden in 

Lohfeldt,Keerngcuw 4 - Broek in Waterland. 	do. bietenvelden van Zeeuws Vlaanderen,Giet- 

pl.v.verzekerd.en-vertegenwoôrdi.ger. 	hoorn 7  enz.enz.)tot florisante plaatsen met 
bloeiende micldenstandsbedrjven en een wel 

=HET TOURISME TE BROEK IN WATERLAND. == varende bevolking zijn uitgegroeid 3  als de 
Gaarne geef ik gevolg aan de opwekking van:á burgers de touristen de rug hadden toege- 
de Redactie in Uw vorig blad om ook mijn 	keerd of het beneden hun stand hadden ge- 
zienswijze eens ten beste te geven.Van de acht logeergelegenheid beschikbaar te stel-
korte beschouwing van dhr.S.Pronk nam ik len ?? En is dat te Broek niet min of meer 
met belangstelling kennis en dat de tou- het geval?En dat dan,terwijl juist. Waterland 
rieten vrijheid moeten hebben om zèlf het zo'n grote bekoring voor de vreemdeling 
dorp te verkennen,ben ik volkomen met hem blijkt te bezitten,terwijl Broek reeds zo'n - 
eens.Maar de bussen op de Parallelweg la- enorme toeloop van touristen hftH 
ten parkeren acht ik een gevaarlijke sug - Waarom daarvan niet geprofiteerd? Ik geloof 
gestie.De chauffeurs zullen denken;"Alswe werkeljk,dat er hier grote mogelijkheden 
in het dorp nietwelkom zijn,rijden we lie- liggen,dat Broek alleen maar wakkergeschud 
ver door;we hebben Broek niet nodig.''tMaar dient te worden 
Broek heeft de bussen,Broek heeft"het tou- Het zal 11 allen wel eens zijn opgea1len, 
risme"dringend nodig,want ik geloof,d.ater dat in vele dorpjes,die zich zo langzamer-
voor de middenstand GROOT GEVAAR dreigt, hand tot touristencentra hebben ontwikkeld, 
want: Het is bekend,dat er over ± 3 jaar bijna huis aan huis een bordje staat"Kamer 
midden in de Buikslotermeer door enige 	te hur",dat daar bijna elke boerderij zelfs 

grote concerns een groot winkel-centrum 	op eenvoudige wijze is ingericht als logee- 

zal worden gesticht.En dat is op slechts gelegenheid voor touristen.Da-t heeft zich 
ctaar zo langzamerhand aldus on±wikkeld,om-. 

4 KLLL.afstand van ons dorp ii 	 at de Burge's er wat in zagen waar..00r ht 
thans voor die p'aatsen een enrme bron van 


