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TOERISME. 	 fl 

Het doet me genoegen dat de 'Broeker Ge- doorgangsplaats moet verwerpen om het ande+ 
meenschap"het toerisme van zodanig belang :re te verkrjgen.We kunnen niet de vacantie.-
acht dat het in het middelpunt der belang-:gangers de gewoonten voorschrijven die wij 

:stelling wordt geplaatst,en nog meer dat gewenst achten maar dienen ons aan hun ge-
door enkele ingezetenen daarop gereageerd woonten aan te passen.Voor-ts weet ik dat 
wordt.Gaarne zou ik ook nog van de geboden:het vraagstuk van kampeergelegenheid,he-t 
gelegenheid daartoe gebruik maken,maar wilp1aatsen van zomerhuisjes en het scheppen 
daarbij uitdrukkelijk verklaren dit niet te van parkeergelegenheid de volle aandacht 
doen als bestuurslid van de V.V.V.maar 	van het V.V.V.-bestuur hebben.De ruimte 
strikt persoonlijk.He-t spreekt vanzelf dat ontbreekt om de daaraan verbonden moeilijk- 

	

ik daarbij wel gebruik zal maken van mijn 	heden hier uiteen te zetten.Ook omtrent een 
langdurige ervaring op het gebied van het wandelpad langs het Havenrak werd reeds 
vreemdelingenverkeer, 	 eerder aan het Gemeentebestuur geschrven. 
Ik kan me zeer goed indenken dat dhr.PronkGebleken is dat men daar ook veel voor dat 

	

;hot voor ieU aanzien en de rest van het 	idee gevoelt,maar dat de uitvoering thans 

	

dorp gewenst zou achten de bussen op de 	nog niet kan plaats hebben.Indien de plaat. 

	

Parallelweg te laten parkeren.Inderd.aad 	selijke V.V.V.geen reclame maakt voor meer 
zou Broek dan een heerlijk rustig dorp wor-.toeristen komen er,in elk geval voorlopig 
den. Zou dit echter wel in het belang van nog genoeg;als de A.N.V.V.niet gesteund 
onze Middenstand. zijn? Ik ben er van over- wordt ook door de plaatselijke V.V.V.van 
tuigd dat dan slechts zeer weinig bussen Broek in Waterland zal dit geen directe 
daar zullen parkeren.lIen kan toch ook in schade betekenen voor ons dorp,maar in meei 
Mbnnikendam een fraai Kerkgebouw en in 	dat dit toch wel een beetje op klaploperij 
Katwoude een modelboerderij bezichtigen en zou gelijken.Ook zullen de leden van de VVV 

	

waar men met de bus vlakbij kan komen.De 	moeten bedenken dat het werk ook van deze 
Busondernemingen hebben er financieel be- ::vereniging geld kost.Ik weet wel zeker dat 
lang hij om niet te lang op 69n plaats te de V\ÎV-leden van Callantsoog en andere ge-
verblijven terwijl het merendeel van de toe-'noemde plaatsjes meer contributie voor de 
risten bezwaar heeft tegen een wandeling VVV betalen dan hier.Een voorstel  om een 

	

en liefst v66r het te bezoeken pand wil 	vergadering door de VVV te doen uitschrijven  
afgezet worden.Ook in het buitenland heeftter discussie van 6én en ander komt mij won-
men dat ingezien.Daar gaat men met de bus-derlijk voor aangezien op 9 mei j.l.een le-
sen door smalle straatjes in oude stadjes denvergadering werd gehouclen,waartoe alle 

	

en onder stadpoorten door waar een bus 	leden schriftelijk werden uigenodigd,doch 
bija niet door kan.Wil de middenstand hierwaar vele belanghebbende leden ontbraken. 

	

nog wat verdienen,dan zal men hiermede 	 J.P.M.van Dieren, 
rekening moeten houden.Ook zal men dienen==== 	 - 
te begrijpen dat men de toeristen ook wer- 

1 	 :Het zal de meeste van onze lezers wel be- 

	

:kelijk iets moet bieden en dan nog,gee 	
1 kend zijn 9 dat ook dit jaar de Broeer-Kermi op de vele concurrentie,voor niet teveel 

geld.Aan logeergelegenheden worden thans opgeluisterd zal worden met een Feestweek.: 

ook  wel iets hogere eisen gesteld dan men: Voor deze week is het volgende programma 
hier kan bieden in het algemeen.Toch 
ik dat met enkele,niet te kostbare voor- ZATERDAG 3AUG.: Groot open1uchtbal,waarbi 

de dansmuziek verzorgd zal worden door maai zieningen,hier wel iets te bereiken is. 
/ 	liefst 2 dansorkesten.Zj zullen er voor In de "Broelcer Gemeenschap van 175  19u3 

zorgdragen dat de liefhebbers van Madison werd laatst nog een oproep geplaatstvoor 	
Twist of Polka en Wals ruimschoots aan personen die logeergelegenheid hebben aan 

,hun trekken komen. 
te bieden.Hierop am geen enkele reac ie ZONDAG 4 AUG.: Auto-en Motorbezitters zorg. Een toeristenverblijfplaats zou zeker meer 

, . 	dat voor deze dag Uw voertuig in perfecte 
gewenst zijn dan een dourgangspaas,maar toestand is,want Veilig Verkeer verzorgt ..............................................................................................ën

....lëit........................................................................... 



:MAANDAG G 5AUG : He 	 'Am US emei.- 'oiu n a"in 	in 	ijt waar  
:kest in samenwerking met de Waterlancise 	tropische vogels werden lezichtigd.Hjerna 
Koorvereniging afcl.Broek en het Fanfare- ging het naar de Cpöp.Condensfabrjek"prjes. 
corps Zuierwoude brengen U een gevarieerd:landll  in Leeuwarden,d.e melkproductenfabriek 
programma. 	 De Friese Vlag'.Wij hadden een uitnodiging:  
DINSDAG 6 AUG.: Open Bridge-wedstrijden in ontvangen en werden aldaar om 2 uur verwacht. 

::Caf6 Concordia. 	 De excursie begon met een korte inleiding 
WOENSDAG 7 AUG. ; Gymnastiekdemonstraties, over het ontstaan,de ontwikkeling en de or 
Trampoiinespringen,afgewisseld met show en ganisatie van de C.C.F.Daarna een rond.iei-
taptoe van tamboers-en trompe±tercorps.En ding door de fabriek.Deze fabriek voert 
na afloop nog een paar uur gezellig dansen veel melk uit naar het Buitenland in blik 
!jfl Coneordia,waar eer uitstekend dansor- en de blikjes worden door de C.C.F.zelf 
keet de muziek verzorgt. 	 gemaakt.In deze werkplaats was het een oor- 
VRLJDAG 9 AUG.f Voetbalwedstrijd van een SDOB:verdovend lawaai maar zeer interessant. 
combinatie tegen een gerenommeerde tegen-- Wij zagen de blikjes makenvui1en en verpak-. 
stander. 	 . 	 ken voor verzeriding.De flessen worden niet 
ZATERDAG 10 AUG.: 's Ochtends Piets-railcy in de fabriek gemaakt,deze worden bij aan- 
voor jongens en meisjes van 12-17 jaar. 	komst gewassen,gevuld en weer verzonden, 
s Middags kinderspelen voor kinderen van meestal in het binneniand.De C.C.F.maakt in 

6 - 12 jaar. U ziet het wordt echt wel 	hoofdzaak koffiemelk en gesuikerde melk 
weer een week waaraan iedereen plezier kan. (deze gaat naar de tropen),erder zijn er 
beleven. In de volgende nummers komen wij 	nog 6 grote melkfabrieken die met de CCF. 
uitvoering terug op alle onderdelen van 	samenwerken.De CCF verwerkt jaarlijks plm. 
dit festijn. 	 400.000.000 Kg.melk.Na de rondleiding een 

nabeschouwing waarbij tevens koffie werd 
BELA.NGENGEIi/IEENSCHAP 	 aangeboden en waarvan een dankbaar gebruik 

voor gtopzetting van de vuilnisstortplaats.-werd gemaakt.Hierna gingen wij eten en kon-
De voor 21 mei j1.aangekondigde Ledenver- den Leeuwarden nog even bekijken. Om 7 uur 
gadering van de Belangengemeenschap heeft werd de terugtocht aanvaard.Nog eenmaal 
inmiddels plaats gehad.Hoewel de ledenvoorwerd in den Oever opgestoken en keerden wij 
een belangrijke beslissing werden gesteld voldaan in Broek in Waterland terug.Het was 
inzake het al dan niet in beroep gaan tegen de hele dag mooi weer en allen hebben geno 
de door Ged.Staten aan Mij.BAVO verleende ten van dit uitstapje hetgeen voor het be-
Hinderwetsvergunning,moest het bestuur met stuur een grote voldoening betekent alsmed 
1eedwezen vaststellen, dat slechts 2 leden voor de Fa. Oorbeek met wiens Autobus werd 
zich niet aan hun verantwoordelijkheid wil- gereisd. 

::den onttrekken.De overige leden hadden 	:Npg enkele andere berichten: 
biijkbaar verplichtingen elders of toonden De keurmeester C.Gelein komt op 24 aug. 
zo weinig interesse,dat een bzoek aan de keuren(jongedierendag konijnen).Keurmeester 
Ledenvergadering niet gerechtvaardigd werd J.Hartland komt op 14 sept.weer pluimvee 
geacht.Toch is het slechts korte tijd gele- aan huis keuren.De Veren.Aalsmeer komt op 
den,dat de vuilstortplaats het gesprek var 6 juli bij ons op bezoek om bij diverse fok-
de dag vormde, en niet alleen in Broek in kers de dieren te bekijken. 
Waterland.De voor de hand liggende conclu- == DOUCHEN IN HET BROEHER HUIS. 
sie is,d.at niet alleen de brand in de 	Vanaf heden zal gedurende de maanden juni. 
stortplaats van enige maanden geleden,doch juli en aug.in  het Broeker Huis op de Zatr-
ook de belangstelling van de leden,zo die dagen geen gelegenheid moer zijn tot douohn. 
er  was,geblust is.Wat het laatstgenoemde Op de vrjdag.vonden blijft hiertoe gelegen-4  
betreft,valt dat slechts te-betreuren. 	heid bestaan van halfzeven tot negen uur. 
Niettemin heeft het bestuur tezamen met de 
aanwezige leden de kwestie van beroep be- 	 BURGERLIJKE STAND. 
spraken en het besluit genomen,00k tegen GEBOREN; Sanders,Renata Karlotte,d.v.San-
de vergunning van G.S.beroep aan te teke- ders.Johannes,AntoniUS,Maria en van Hoebe, 
nen,ditrnaal bij de Raad. van State.Het voor-: oor Maria Fenna; Pieter Ncolaas,z.v.Tuin,HaTflt 

.naamste motief daartoe was wel het feit 	en Krijgsman,CatharinaGerard,Z.voPOrsiUS 

dat ook in deze vergunning,hoewel aanmer- Klaas en Veen Jarinetje. 
keljk beter opgesteld dan de destijds door ONDERTROUWD: Spronk,Leo Frans Karel 23 jr 
Amsterdam onrechtmatig verleende vergun- en Verwey,Mariejanne Cornelia 23 jr.; 
nng,nog enige onvolkomenheden werden ont- van Zadelhof,Jan Hendrik 35 jr.en Reinke 
dekt.Bovendien mag men veronderstellen, 	Hildegard 35 jr. 
dat ook de BAVO,zij het dan ook op andere GETROUWD: Brand Bernhard 26 jr.en van Gro-
gronden,beroep zal aantekenen.De beslis- ningen Erna Dorothea 21 jr. 
sing over de betreffende Hinderwetsvergufl- 	 KERKDIENSTEN. 
ning zal dan moeten worden genomen door de ZUIDERVJOUDE: 16 juni: 10 uur.B.Elzinga 
reeds eerder genoemde Raad van 3Jate. 	(met medewerking van het Jeruzalemkoor 
Eventuele nieuwe ontwikkelingen zullen in uit Amsterdam West). 

van de volgende edities van de Brocer 23 juni. Halfacht nm. B,Elzinga. 
Gemeenschap te Uwer kennis worden gebracht. UITDAM : 16 juni: halfacht nm.B.Elzinga 

Namens de BVSV. J.Harting (Vice-Voz.) 23 juni. 10 uur.Eerw.Hr.Laflgelaar v.Mtdamn 

PLUIMVEE EN KONIJNENHOUDERSVERENI GING.  
De Pluimvee-vereniging heeft op 15 mei ji 	BEF KEFF , Laan 44 
haar jaarlijks uitstapje gemaakt.Om 8.30 
werd gestart naar Friesland via de afsli.at- 	

voor rijwielen en bromfietsen. 
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