
17 mei 1963. No. 375. 

L4_bRULI\JR .UtMtL1NLflf\Y 
ORGAAN VAN DC STICHTING „DE BRO1K.ER GEMEENSCHAP" ................................................... 	................. 	...:........................................................................................................................................... 

-== 	BURGERPLICHT. 	___ 	"de" vuilnisbelt. En in de tweede plaats 
Als. .0 dit leest, is de verkiezingsstrijd 	komt de bouw ter sprake van het aan deze 
'achter de rug en heeft U weer een belang- ;gemeente toegewezen bijzondere contingent 
rijk- gédéelté van Uw plichten als Nederlandsvan 10 woningwetwoningen. 
;staatsburger. vervuld. Wellicht is het niet

= SCHOOLMELK  = 	r  ;juist in dit verband te spreken van plich- 	 "- 	 - 
ten. Het is n.l. veeleer een recht, dat U In verband met de stijging van de prijzen van 
:bezit. Het recht om mede te beslissen door consumptiemelk in de afgelopen jaren is het 
'wie, en in welke richting ons land in de ko-onontkoombaar, dat ook de prijs voor de op 
;mende vier jaren zal worden geregeld.Merk-:school verstrekte melk iets wordt verhoogd.: 
;waardig, dat het stemmen soms als een 	:Deze verhoging is zo lang mogelijk tegen ge- 
plicht wordt gezien, terwijl het .één der ':gaan, doch dient nu ingevoerd te worden. 

;grootste voorrechten van de democratische :Daarom verzoekt het plaatselijk schoolmelk-
regeringsvorm is. Wellicht wordt. dit in de comité aan de ouders van de kinderen, die 
hand gewerkt door het begrip "stemplicht11, schoolmelk gebruiken, er nota van te nemen,: 
adat in wezen niet bestaat. Wel is er een 'dat de kinderen voor het eerst op maandag 
:opkomstplicht, maar geen macht kan U dwin-27 mei a.s. f. 0,40 meebrengen i.p.v. de 

;gen te stemmen, als U dat niet wenst. Aan :tot nu toe gebruikelijke f. 0935• 
de andere kant.is het ook weer wel zo, dat ;-`=-` BELANGENGEMEENSCHAP VOOR STOP- 
:het recht om te stemmen de morele plicht 	ZETTING VAN DE VUILNISSTORTPLAATS. 
meebrengt om van dat recht ook gebruik te Zoals U 
;maken. Er bestaat een oud gezegde: publiek. 	

veellicht reeds bekend is 9  heb- 
-:ben Gedeputeerde Staten van Noordhdland de: 

:recht is publieke plicht. Wat hier van zij9;door de Gemeente -Amsterdam ingetrokken 
de strijd is gestreden. Uw hoofdredacteur Hinderwetvergunning aan de N.V. Bavo als-
:heeft het genoegen gehad U allemaal, voor-:nog verleend. Wij mogen ons gelukkig prijzen: 
:zover U in Broek woont en de kiesgerechtig dat de voorwaarden die door Ged. Staten 
;de leeftijd heeft bereikt, op éên dag voor aan  de vergunninghouder Bavo gesteld zijn, 
:zich te zien. Ik moet U zeggen, dat ik al-:stuk voor stuk zijn verzwaard, in vergelij-
ti,jd met plezier zo'n dag beleef, al is het king met de eerste vergunning. Ons ins- 
een hele zit, zo van 's morgens 8 tot 	;ziens bevatten de voorwaarden echter enige':, 
's avonds 7 en dan nog de telling., Onze 	;hiaten, die wij gaarne nog aangevuld zouden: 

:grootste angst is altijd, dat de uitkomst willen zien. Het Bestuur overweegt in prix 
bij de eerste keer niet zal kloppen, waar- ':cipe om weer in Beroep bij de Kroon te gaan 
:door wij gedwongen zijn alles weer opnieuw ;Hierover zouden wij gaarne de mening van 
te tellen: zaten wij hopen, dat het zich .: onze leden kennen. Wij nodigen U dan ook 

:deze keer niet voordoet. Het is anders weltuit om op 21 mei a.s. te 8 uur in Café 
om in de war te raken met 16 partijen. U 	Tramstation de Algemene Ledenvergadering 

:zult het gemerkt hebben, de stembiljetten :bij te wonen.  
;zijn deze keer dan. ook bijna halve tafella- ___-= 	TOCH VOORJAAR. 	 - 
kens. Op het moment, dat wij dit schrijven, J.1. zondagmorgen is het voorjaar in onze 
;tasten wij, U zult het begrepen hebben, nog gemeente ingetreden, n.l. op het eilandje 
in het duister omtrent de uitslag. Hoe dien het Havenrak is moeder de gans met vijf 
ook uitvalt, laten wij hopen, dat wij een :kindertjes te voorschijn gekomen. Vader en 

:goede regeringsperiode.tegemoet gaan. 	:moeder gans met hun vijf kindertjes maken 
--=RAADSVERGADERING=== 	 het prima, hopenlijk worden ze niet verslon- 

;Op maandag 20 mei a.s. komt de Raad des :den door een of ander ongedierte. Moeder 

:avonds om 8.30 bijeen ter bespreking van 	gans heeft gebroed op zes eieren tussen 

:slechts twee onderwerpen. In de eerste 	:een hoop hout en is zoals ik noemde met 5 

;plaats zal onder ogen worden gezien of het kinderen voor de dag gekomen. 

:gewenst is alsnog beroep bijde Kroon in te 	 (Ingezonden door een dierenvriend 

:stellen tegen de thans door Gedeputeerde  
Statnverleende...hinderwetsvergunning voor ...................................................................... 



1 	 =  
V.V.V.  

:Donderdag 	. 	.•---"- 	. . 	Getrouwd: Kleijn, Gerard A.nthonie,ouçj 42 jr. 

	

ag mei 963 hield de Vereniging 	 en van Luijn,Dorothea Johanna 
ivoor Vreemdelingenverkeer 'V.V.V. Broek in 	 oud 41 jaar. 	' rn  
Vïaterlandll haar jaarvergadering. In deze :Overleden: Morees, Sijmen, oud. 68 jaar, 
vergadering werd liet jaarverslag over 1962. 	eev. N. Beets 

	

uitgebracht.  De rekening over 1962 en de 	 KERKDIENSTEN 
begroting voor 1963 worden vastgesteld.-Broek in W: 19 mei 10.00 Ds. Boubuis. 
tredend waren de bestuursleden de heren 	 23 mej. 9.30 Ds. Buskus. 
Th. Bijl en T.C. Honingh. De heer Honingb 	 26 mei 19.30 Ds. Buskus. 
word herkozen, terwijl de heer Bijl zich •n Zuiderwoude:19 mei 19.30 B.Elzinga. 

23 mei 10.00 Eerw.Hr.Z.H.de verband met zijn leeftijd niet herkiesbaar Groot van Amsterdam-Z. 

	

:stelde. In zijn plaats werd de heer J.van 	 26 mei 19.30 Eerw.Hr.Z H de 
Kampen gekozen. Op voorstel van het besti.z 	 Groot van Amsterdam-Z. 
werd de heer Bijl, die vanaf de oprichting Llitdam:19 mei 10.00 B. Elzinga. 
der vereniging, dus reeds meer dan 30 jaar 	23 mei 10.00 Eerw.Hr.A.J.v.d.Drift 
lid van het bestuur is, bij declamatie tot 	 van Arnsterdam-W. 
erelid uitgeroepen. De heer Bijl zegt deze 	26 mei 10.00 Eerw.Hr.A.J.v.d.Drift. 

onderscheiding op hoge prijs te stellen 
Over de vaststelling van de door de leden 
te betalen contributie wordt langdurig van 	Jongeman zoekt net kosthuis per 
gedachten gewisseld. Men acht over het a1- - 	 27 mei 1963 
gemeen een contributie van f. 10,-- per 	Aanbiedingen terichten aan 
belanghebbend lid te laag. Ook vreest men 	G.M. Pronk, Molengouw 17,  tel  313. 
dat als de opbrengst van de contributie 	•_•_ 

:,niet hoger wordt dit de gem.subsidie wel 
eens ongunstig zou kunnen benvloeden.Ten-: 	 =: 
slotte wordt besloten dit jaar de contri- 	BER FF 	 LAAN 44 
butie nog niet te verhogen, maar er wel bij = 	voor rijwielen en brom- 
de leden, voor zover deze belanghebben bij 	fietsen 	

service 
het vreemdelingenverkeer, op aan te drini  
om meer dan de minimum contributie te be- 	Toerisme in Broek (vervolg). 
talen. Meer samenwerking zal gezocht wor- U zult ook weten, dat juist deze eenvoudi-  
denmet de overige Waterlandse V.V.V»s enge logeergelegenheden in een landelijke om-
de V.V.V. Amsterdam. De A.N.V.V. te '-Gr-goving, met een behoorlijk bed en een een-
venhage zal gewezen worden op de o houdbv0Udige smakelijke maaltijd tegenwoordig bij 
re toestand voor het toerisme ontstaan 	de z.. "kleine man" bijzonder in trek zijn 

: en net is thans vooral de kleine man, die 
:door- de vuilnisbelt onder Broek in Water- 

	

land.. Ook wil men trachten de toeristen 	blijf zoekt. Voor de logiesverstrekkende is 
langer ter plaatse te houden b.v. in part.:: het voorts niet allen een goede bron van 
pensions. Hiervoor volgt meer. Ook zal meninkomston, maar vaak tevens een zeer aan- 

	

het gemeentebestuur verzoeken langs het 	gename onderbreking van de sleur van het 

	

Havenrak een voetpad met straatjes naar 	dagelijkse werk De vele aanvragen van 
het water aan te leggen, daar men hierdoosten en hun reacties kennende, geloog ik 

dat  er op dit gebied voor het unieke dorp 

	

de toeristen in de gelegenheid stelt om 	Broek grote mogelijkheden kunnen liggen, 

	

rustig van net dorpsschoon te genieten. 	met de daaruit voortvloeiende opbloei. en 
II. In de laatste vergaderingvan de PJVBEHOU1 van een welvarende middenstand! In 

werd naar voren gebracht dat verschillerrle Honnickendan. b.v. heeft men dat ook reeds 
ingezetenen wel meer accomodatie voor lo- ingezien. Er zijn daar reeds tientallen 

burgers,  die nachtlogies met ontbijt en 
geergasten (pension) in orde zouden wille1 mogeljjk zelfs volledig pension verstrek-
brengen als zij maar enige zekerheid zoudenken. Er zijn bus-ondernemingen, die daar-
hebben dat daarvan het gehele seizoen ge-::voor  reeds speciale trips naar llonnicken- 
bruik zou worden gemaakt. 	 dam maken. Zij hebben reeds hun relaties. 

	

Men zou daartoe contact met een buiten- 	En elk jaar breidt zich dat uit. Broek 
lands reisbureau kunnen opnemen. Alvorens heeft minstens even goede kansen. Laat Broek niet langer een doorgangsplaats blij-: 
het VvVbestuur daartoe pogingen zou kunne :  iven  maar maak er een touristenverbljfplt 
doen moet men eerst weten over hoeveel ge.+van! Hoe dit bereikt kan worden?jjoor de 
schikte gelegenheden men kan beschikken. VIJV en/of Actie-Comité met propaganda on- 

der de Burgerij, oôk onder de boeren,oôk te 
:Daartoe roept het VVVbestuur een ieder ° Zuiderwoude, voor het beschikbaarstellen 
die hiervoor gevoelt zich daarover binnen van logeergelegenheid;het geven van enige 

: een week met dat bestuur in verbinding te voorlichting Op dit gebied,schriftelijk of 
stellen, bij voorkeurmet het bestuurslid door een dl:  weinig kosteh 

,, 
 

:kan al enige accomodatie geschapen worden, 
de heer J.v.Kampen Eet Broeker Huis 	doch hoe beter de inrichting,hoe beter de 
tel. 314. 	 - prijzen kunnen zijn.Ook tamelijk primitieve 

	

BURGERLIJKE STAND 	 gelegenheden zijn reeds in trek Borden 
langs de Prov.weg b.v. :"Broek,typisch Wa- 

Geboren:Petronella Maria, d.v.J.v.d.Vis 	terlands dorp"(Er jagen er nog te veel 
en A.F. Oud; 	 voorbij zonder te weten,wat zi missen)  Par - 
Gerrit Jan,z.v. A. Geugjes en 	keergelegenheid moet dringend uitgebreid Gerrit  
T 	+ 	. 	 : worden,doch houdt de part.wagens bij' voor- 

	

. j.oemer, 	. - 	.. 	keur rondom de kerk (zonder het aanzien te 
PetronellaCornelia,cl..v.J. Heijn 	schaden,kan geçege.ijk ôrp de .ndere 	ni 
en A. Moenis; 	 gerooid worden. )en net nieuwe parkeerter- 
Cornelia Geertruida Maria,d.v: :treden van de politie tegenover touristen 

	

G.ki.Pronk en C.A.H. van Engen, 	dient hoffelik te zijn.Een vriendeliilce aan- 
Gonny, d.v. J.van Riessen en 	wijzi is ympafbiek en heeft beter resultaat doi een 
L. Plas. 	 .....n die 	 wjaagt 


