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TOERISME. 	 .. 	Ik zou het betreuren als men zo ver nog 
Wij zijn byzonder verheugd, dat de artikeltjes eens mocht komen en dat alleen voor de 
over Toerisme in onze gemeente diverse re- toerist waar maar een heel klein gedeelte 
acties hebbeb opgeroepen.Dit k°er is de 	van de Broekers van profiteert. Maar ik 
heer L.Slagt aan de beur-t,die een geheel zie het meer in een andere richting waar 
ander geluid laat horen dat de laatste in-: meer gemeentenaren belang bij hebben. Een 
zenders. En dat vinden wij juist belangrijk,:: goed voetbalveld is reeds aanwezig maar er 
dat een ieder vrij is om in onze kolommen zijn nog andere verenigingen die een plaat-
zijn of haar mening weer te geven. Op deze je willen. Wij hebben het dorpshuis, maar 
wijze kunnen wij allen van elkaar wellicht dat is jeugdherberg en moet het grootste 
iets leren. In dit verband betreuren wij 	gedeelte van het jaar worden afgestaan a 
het, dat iemand maar aanleiding van het de toerist. Misschien is in de toekast de 

artikeltje van de heer van Dieren gemeend mogelijkheid, aanwezig een verenigingsge- 
heeft zijn lidmaatschap van de V.V.V. te 	bouw te maken., Maar daar is veel geld voor 
moeten opzeggen. Terwijl in dat artikeltje nodig niet allerï-i voor de bouw maar ook 
stond, dat niet de mening van de V.V.V., 	later voor het onderhoud. Nu een voorstel 
doch de persoonlijke mening van de voor- geen museum of een wandelpad of iets der- 
zitter dier vereniging werd vertolkt.Zo 	gelijke voor de toerist! Maar een vereni- 
werkt men, dachten wij, aan de benadering ging voor een verenigingsgebouw voor alle 
van het voor onze gemeenschap toch wel be- Broek in Waterlanders met een jaarlijkse 
langrijke vraagstuk, niet positief mee. 	contributie dan vind ik dat wij de eerste 

,:Wel een positieve gemeenschapsdaad hebben steen reeds hebben gelegd, en kunnen wij 
wij kunnen constateren, toen de schoolkin- ieder jaar verder optrekken en kan de 
deren van de o.Lschool 1 op hun drie-- 	jeugd er de vruchten vanplukken en de ou- 
daagse schoolreisje tijdens de laatste 	deren op een mooi werk terugzien. 
middag in noodweer verzeilden. In een mi- 	 L. Slag't. 
nimum van tijd bleek het mogelijk een aan- 	 v.d. redactie 
tal autobezitters op te trommelen om de 	Men zou natuurlijk ook de gedachte kunnen 
kinderen (en hun fietsen) op te halen. De- opgeven, dat waar enkelen profiteren van 
geste heeft ons allemaal deugd gedaan. Dit de toeristen en velen er min of meer last 
schoolreisje, dat overigens prima is verlo-van hebben, juist die enkelen als een 
pen, was een symtoom van het aangebroken 	soort conpensatie een paar flinke ttstenent 
reisseizoen. Enkele clubs zijn al uit ge- uit hun toeristenwinst zouden kunnen aan-
weest, anderen gaan binnenkort, zoals de dragen. Zo gezien zijn het geen twee te-
bejaarden (a.s. donderdag). Wij wensen al-: gens'teilingen, maar dient het ene het an- 
len, die de onderneming nog gaan wagen, 	dere. 

Belangengemeenschap voor stop- === veel plezier en mooi weer toe. 	 - 

	

 Red.. 	===zettingy.d. Vuilnisstortplaats.=== 
TOEISME_ 	 In de vorige editie van de "Broeker Ge- 

Er is al veel over toerisme en de toerist meenschap" deelden wij U reeds mede, dat 
geschreven en nu vraag ik mij af, wonen 	de Belangengemeenschap in haar jongste 
er in Broek in Waterland alleen midden- 	ledenvergadering had besloten bij de Krooij 
standers die van die toerist moeten bea&beroep aan te tekenen tegen het verstrek-:: 
Volgens mij verdient het grootste gedeelte.: ken van een Hinderwetsvergunning door Ge-
van de Broeker gemeente zijn geld niet aar deputeerde Staten. ren van de hoofdmotie-
de toerist. Dat zijn toch maar enkelen, en ven daartoe was de veronderstelling dat de 
daarvoor maakt men van het dorp een open- andere belanghebbende partij, t.w. de Ba- 

	

luchtmuseum en wil men het aanzicht van 	vo te Haarlem, eveneens redenen zou vinder 
het dorp nog meer schenden om to komen met' om de door G.S. gestelde voorwaarden te 
een voorstel, een wandelpad langs het Ha- bestrijden. Onze veronderstelling is juist 
venrak te maken. Misschien is men ook nog gebleken. Bij de Raad. van State is naast 
van plan om het Havenrak dicht te gooien het onze, ook een beroepschrift van de Ba 

reen -unchpark -vante maken- - vo binnenekomen.Eens te meer betreurt 



het bestuur van de B.V.S.V. daarom de be- ning van 1-0 op S.S.V. uit Stompetoren en 
slissing van de Gemeenteraad9 genomen in een moeizame 2-1 zege op V.V.W.B. uit Wer-
de openbare vergadering van 20 mei 1963, vershoof kwamen onze jongens in hun groep 
om tegen de afgifte van een vergunning:als nummer 1 uit de bus. Voor de 2e maal 
door G.S. niet in beroep te gaan; een main suoceLe gingen de zo fel begeerde spe]4-
regel waartoe mens IJ zult zich dat nog heres mee naar Broek in Waterland.. Inmiddels 
inneren, destijds tegen de vergunning van zijn er bij het bestuur van SDOB plannen 
B.-en W. van Amsterdam wel besloot. Wij kun+om voor de jeugd een aparte, geheel zelf- 
nen de mening van onze Gemeenteraad, als standige jeugdcommissie in tt leven te 
zou een beroep de uiteindelijke beslissingroepen. Maar daarover een volgende keer. 
eerder vertragen dan bespoedigen natuurlijk 	 C. Leegwater. 
1.lijken en aanvaarden, doch anderzijds mo-===== 
gen we vooral niet uit het oog verliezen, 	Opgave van leerlingen voor de kleu- 
dat wanneer de Bavo als enige geappeleercl 	terschool kan geschieden op 
zou hebben, dit een verlichting van de 	 4 juli a.s. om 4.00 uur n.m. 
voorwaarden zou kunnen betekenen. Vtij wil- 	in het schoolgebouw. 
len niet verzuimen te vermelden, U zult 	 Trouwboekje medebrengen S.V.P. 
het reeds via de radio of uit de krant 	 T.W. Machielse. 
vernomen hebben, dat onze dorpsgenoot, de 	=Benoemingen van plaatsgenoten== 
heer Walpoott, bij de Kroon in beroep is 	1.De heer H.Stookebrand, Wagengouw 24, is 
gekomen tegen het verlenen van een vergun-;_ benoemd tot leraar blokfluit en Algemeen 
ning door G.S., nadat deze de taak had 	vormend muziekonderwijs aan de Volkemu- 
overgenomen van B.en W. van Amsterdam, die ziekschool te Amsterdam. 
daartoe formeel in gebreke was gebleven. ,?.De heer K. Porsius te Uitdam is benoemd 

tct boswachter van het Amsterdamse Bos. 
Hij pleitte vernietiging van de door G.S. . 

Nij wensen beide herengeluk met hun benoe 
verleende vergunning, waarna de vergun- mingen en hopen, dat zij van hun nieuwe be.:- 
ningsaanvrage geweigerd diende te worden, trekking veel genoegen zullen smaken. 
'of anders aanvaarding van de vergunning 	OPBRENGST RODE KRUIS-COLLECTE. 
van B.en W. van Amsterdam, uiteraard met De Rode Kruis-Collecte heeft in onze gemeen 
de tekst van G.S., en deze voorwaarden op te f, 522910 opgebracht,t.w. in Broekf.431950, 
verschillende punten nog extra verzwaard in Zuiderwoudo f.669 10 en in Uitdam f.24O 
Dit alles gebeurde in de zitting van de 	Hartelijk dank aan alle gevers en niet in 

de laatste plaats aan de collectanten. 
Raad van State van 17 juni j.l., alwaar 	 P. Beets. 
ook onze burgémeester en de heer Pieters BURGERLIJKE, STAND == 
als voorzitter van deBVSV waren opgeroepen 

Geboren Jelle, z.v. Meij,Ernst en Lafargue, te verschijnen. Wij beperken ons ertoe op 
te merkem, dat laatstgenoemde een pleidOoiGetrouwd: Spronk,Leo Frans Karel 2 jr en 
hield voor het- niet-verlenen van een ver- 	 Vorwoij,Mariejanne Cornelia 23 jr. 
gunning 	en sluiting van de vuilnis- 	Overleden: Soetekouw,Arend Roelof, oud 58 
stortplaats voor eens en voor altijd, het- ja.r e.v. Brandsen,EngelinaW. 
geen toch immers de doelstelling van onze ---------KERKDIENSTEN === 

Belangengemeenschap is. Laten wij hopen, Uitdam: 30 juni 7.30 uur: B. Elzinga. 
dat de hoogste instantie, die over deze 	Zuiderwoude: 30 juni 10.00 uurf B. Elainga. 
zaak moet oordelen, dezelfde mening zal 
zijn toegedaan. 	 EEN DAGJE UIT 

Het Bestuur B.V.S.V 
====7 juni ziin de plattelandsvrouwen uit e- Opm. v.d. redactie: 	 weest. 5' dames werden om o uur door de 

Wij stellen ons voor in het volgende num- voorzitster een prettige dat toegewenst. 
mer nog eens op de zaak "vuilnisbelt" in :Schiphol en jA,alsmeer naar Avifauna.Hier 
te gaan. 	 werd koffie gedronken en er was tevens ge- 

!c ' ' ' " 	 J• u d legenheid om in de tuin te wandelen en 1e en e e g
-

.=== 	vopels te bezichtien,Om half 1 ging de 
S.D.O.B. heeft nu werkelijk alles, hoorde :reis naar de tapijtfabriek in Noord.recht, 

:waar we do--r do directie hartelijk welkom 1 tst iemad opmerken, behalve voet- 

is natuurlijk niet helemaal waar, wan ge rbogc l. 5 meisjes waren bezig een smyrna~ 
al zijn de prestaties van de senioren (in kleed met de hand te knopen.Na de rondlei-
de zondag-competitie althans) ver beneden ding werden thee en versnaperingen aangebo-i 

den. De pier van Scheveningen was ons vol-: 
de verwachtingen ge'bleven,de jeugdelftal-:gende reisdoel, waar we nog een poosje in 
len hebben in de afgelopen competitie wel de zon van het uitzicht op de zee genoten. 
goede resultaten bereik. Alle jeugdelftal-In Den Haag stond een heerlijk dineE klaar 
lan zijn in de bovenste helft van de rang-Mev'. de Groot sprak namens alle deelneem- 
lijst geëindigd, en dat wettigt toch ei- 	sters enkele dankwoorden voor de 
genlijk wel de goede verwachtingen, welke prachtige dag die het bestuur had georga- 
ik voor de toekomst koester. Vooral in 	niseerd. De terugtocht werd daarna aanvaard 

sportkringen wordt het gezegde"Wie de 	en om half 10 waren we na een geslaagde 

jeugd heeft, heeft cle toekomst" veel gebe!eer thuis. 	 G.N.K. 

zigd, en wat 	Broek in Waterland. betreft - - 

(en de voetbalvereniging "S.D.O.B." in 't - 	 - 

bijzonder) doen wij, dacht ik, verstandig 	- BER KEFF 
ons daar naar te richten. We zijn al op de - 	 LAAN 44 	 - 

goede weg, hetgeen -behalve uit de laatst 	voor rijwielen en bromfietsen 
:competitiestanden- o.a. ook blijkt uit de - 	 - 

goede resultaten, die de SDOB-adspiranten 100% service:: 	- 
hebben behaald op 	adspiranten-dag in 
klkmaar. .Na een we±iswaar magere overwin- . . . 


