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ORGAAN VAN DE STICHTING ØDE DROEK1R GEME[NSCHA1Y 

......................................................................riè'êtë'ad erd. 0ikÏe ...isac- 
Morgen is het dan zover.Het gehele dorp 	ties moeten Ged. Staten nog hun fiat geven, 
Broek in Waterland op de film.Nie± als mooiandore hebben dat reeds verkregen.Hoe gaat 
aan-of uitgeklede filmsterren,maar gewoon,het nu verder? Allereerst moet er,op basis 
zoals we dagelijks zijn.Een doorsnede van 	van het ui±breidingsplan,komen een wérkp1ai 
het  leven van allcdag.Het lijkt ons een leuv00r het aanleggen van straten,riolering 
ke belevenis te zijn;niot alleen het opne- :etc.Op grond van dat werkplan zullen de 
men van de film,maar wellicht meer nog hetver5chu1lendO werkzaamheden moeten worden 
afdraaien ervan in de komende winter peri_uitg0v0erd.In die tussentijd Wordt tevens 
ode.Wij weten van nabij dat de voorbereiding gereed gemaakt een verkave1ingslan,aan de 
van deze dag heel wat tijd en moeite heeft hand waarvan de percelen bouwterrein wor-
gekost.Laten wij daarom allemaal spontaan den verkocht.Een gedeelte wordt gereser- 
meewerken om er ook werkelijk iets leuks 	veerd voor de gemeente om daarop woningwet- 
van te maken.Als wij het goed begrepenheb-::woningen en openbare gebouwen te stichten; 
ben,zijn morgenochtend de individuele per- net grootste gedeelte is bestemd voor par-*
sonen aan de beurt en morgenmiddag de verticUliere bouw.Reeds nu beschikt hot ge-
enigingen.Laten ook de verschillende vere_me0rtebe5t1 ur over legio aanvragen om in 
nigingen trachten zo goed mogelijk voor de het uitbreidingsplan te mogen bouwen.Voor 
dag te komen.0 weet het waarschijnlijk al erzOver er onder onze inwomers ook liefhebbe-
is gelegenheid voor een aantal verenigin- rij bestaat 9 is het wellicht dienstig dit 
gen om demonstraties te geven en als u 	thans schriftelijk kenbaar te maken ten ge- 
daar geen kans toe ziet,kan de vereniging meentehuize.Uw aanvraag wordt dan bewaard 
ook gefilmd worden in een soort optocht. en t.z.t.wordt er op terug gekomen.Het verH 
Het leukste is eigenlijk,dachten wij,dat 	plicht U nog tot niets,doch in ieder geval 
vorenigingenzoveol mogelijk aan de demon- is Uw naam dan bij ons bekend.Dat er tussoi 
straties weewerkon.Dat geeft meer actie enhet schrijven van een dergelijk briefje en 
schenkt meer voldoening.Houd.t U zoveel ma_ het uiteindelijk tot stand komen van de wo«":;  

:gelijk aan de aanwijzingen van do cmra_monfling nog wel enige tijd zal verlopen 9  zal U 
sen.Heeft U iets te vragen of to zeggen, niet verwonderen.Er zijn heel wat hindernis-  
richt U dan tot de heer van Dieren,die alsen te overwinnen.Maar ergens moet toch ht 
contact-persoon optroedt.Hij weet er alles begin liggen.In het plan is ook ruimte ge- 
van Laten wij hopen dat het ook morgen 	reserveerd voor het bpuwen van winkels. 
mooi weer is;dat maakt het geheel veel 	Indien onze middenstanders daar belangstel- 
aantrekkelijker. 	 Red. 	ling voor hebben,laat dat dan ook weten. 

r 	
Stap voor stap zullen wij iets tot stand 

V00RiGJG. 	 zien komen,waarvan wij hopen,dat het dot d 
Langzaam maar zeker wordt vooruitgang ge- bloei van onze gemeente moge bijdragen. 
boekt bij do verwerkelijking van het uitbr- 	 te B 
dingsplan "Havenrak".Natuurljk,het doet 
allemaal wat rommelig aan.De doorgang via 	=== 	OUD-PAPIE-AKTIE. 

het Havenrak is enkele dagen versperd ge : Ook in 1964 hopen de leerlingen van de 2 

weest,hetgeen nogal wat ongerief veroor- hoogste klassen van de 0.L.school 1 drie 
zaakte.Maar dergelijke dingen zijn nu een- dagen op stap te kunnen.Nu echter niet pel' 

maal onvermijdelijk.In ons dorp is een zoda 	ets maar per autobus.Het reisdoel ligt 

Inige situatie altijd dubbel moeiljk,omdat :n.l.niet zo dicht bij huis als voorgaande 
er slechts n toegangsweg is.Weliswaar 	jaren,maar is gelogen in Drente bij Drouwe- 

kan men via de Overlekergouw en do Keern- norzand.De kosten,die deze busreis met zich 

gauw ook hot dorp bereiken,doch ieder weet 	brengen hoopt men te kunnen bestrijden. 
dat deze wegen niet op veel en zwaar ver- uit de opbrengst van oud-papier.De meisjes-

koor berekend zijn. De bouw van vier woning lub doet dit reeds enkele jaren met succes. 
wetwoningen is nu op gang gekomen.SpoedigD8.aT genoemde club echter te kampen heeft 
zullen er nog tien woningen volgen.De no-:met gebrek aan opslagruimte,is na onder-
dige grondaankopen zijn bijna allen deling overleg besloten beide ak.ies gezameü- 



lijk te voerenAls opslagruimte zal dan  
delijk het gymnastieklokaal van de school In verband met de filmopmane worden de 
:fungeren.De kinderen zullen op 23924 en 25loden van B.B. en N.C.V.B.verzocht zater- september a.s.he-t oud-papier bij U komen 	dag 21 sept.13.30 uur precies in de leer- 
weghalen. Indien men,buiten het geven van kamer aanwezig te zijn. 
oud-papier,wil medewerken door papier en 	 De besturen. 
tijdschriften  gescheiden te houden en liofst 
gebonden mee te goven,dan zullen de orga- 	 BURGERLIJKE STAND. 
nisatoren U daarvoor zeer dankbaar zijn. 	GETROUWD: Kooiman,Jan, oud 31 jaar en 
Deze aktie zal begin 1964 worden herhaald 	 Tjalma,Rienkje, oud 23 jaar. 
en indien nodig ook nog in het voorjaar. 	GEBOREN: Andries, zoon van J.Snieder en 

L.W.cte Ruyg. 
EEN HARTEEET. 

Een dezer dagen ontving ik het navolgende 	 KERKDIENSTEN. 
briefje. 	 BROEK IN WATERLAND. 

"Geachte Burgemeester. 	 •22 sept. 10.00 uur. Ds.Buskes. 
Zou de mogelijkheid bestaan,dat er in 29 sept. 19930  uur.Ds.Buskes, Avondmaal. 

Broek in Waterland dansles komt ?.Ditzou zUIDERW0UDE: 
vast door een heleboel op prijs worden ge- 22 sept. 10,00 uur. Ds.B.Elzinga 
:steld. 	 Hoogachtend 	 29 sept. 19.30 uur. Ds.B.Elzinga. 

Een meisje dat graag wil leren danserLUITD. 

Er zijn zo in de loop der jaren al heel wat22 sept. 19,30 uur. Ds.B.Elzinga. 
problemen aan mij voorgelegd,die zo goed en 29 sept. 10,00 uur. Ds.B.Elzinga. 
zo kwaad als het ging,ik getracht heb op 
te lossen.Hier zit ik toch wel een beetje 	 ADVERTENTIES. 

mee.Laat ik eerlijk zeggen:ik ben er voor! 
:Dnsen is een prettige en gezellige ont- 	Voor het onderhoud van mijn woning zoek 

spanning. Op het openluchtbal tijdens de 	ik iemand die daartoe op werkdagen 

feestweek hebben wij dat allemaal kunnen 	tijd beschikbaar heeft en dit tegen 

constateren.  Ik weet niet,of er in Broek 	behoorlijke beloning geheel naar eigen 

voldoende liefhebberij zou zijn voor een 	inzicht wil doen.Overleg hierover 

d.anscursus.Ik meen,dat iets dergelijks al 	gaarne.Ik ben gewoonlijk afwezig. 

eens geprobeerd is,maar dat dit op niets 	 J.J.Walpoott 

is uitgelopen.Wie van de zaalhouders neemt 	 Molengouw 3 

het initiatief het nog eens te proberen? 	 Broek in Waterland. 

Geachte  onbekende briefschrjfster 9 je ziet,: 
dat ik je probleem in de openbaarheid heb 
gebracht en ik hoop voor jou,dat het enig 	

GEVRAAGD: In Broek in Waterland 

succes oplevert.Moge je spoedig de twist 	
middenstandswoning,met 	ote woonkamer 

geheel machtig zijns 	 te B. 	--
keuken,3 slaapkamers,badkamer en ever- 
tueel met garage. 

BEJAARDEN-SOCIETEIT. 	 In ruil voor urgentieverklaring 
De bejaarden-sociëteit heeft haar bijeenko 	(eerste keus wegens onteigening)voor 
sten weer hervat.In verband met de herstel4- gelijkwaardig huis. Deze urgentie- 
werkzaamheden aan het Broeker Huis,is het 	verklaring is overal in Amsterdam te 
punt van samenkomst verlegd naar de"leor-'gebruiken. 
ka tweeuur.Iedere dinsdagmiddag vanaf tweeuur 	

H.Pauw 

kunnen onze bejaarde inwoners daar weer te 	
Speerlaan 23 

recht.0m van alles en nog wat te doen.Er 	
Tol.020-60623. 	Amsterdam-Noord. 

is geen dwang;U wordt volkomen vrij gelaten 
op welke manier U de middag wilt vullen. 
Er is een spreekwoord,dat zegt-"men kan 	BER KEFP, Laan 44 
niet tegelijk praten en breien",maar op de 	voor rijwielen en bromfietsen. 

bejaardeneosiëteit blijkt het tegendeel! 	100% service. 
- De mogelijkheid wordt thans onderzocht om 

( 0p een andere middag of avond)een knutsel- 
club voor de bejaarde heren te organiseren. 
De dames kunnen zich o.a.bezighouden met 	COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 

handwerken.Hoe dan ook,gezellig is het er 	 BROEK IN WATERLAND. 

altijdlWie zin heeft om eens te komen kijken, 
is van harte welkom.En natuurlijk laat de 	Evenals voorgaande jaren organiseren 

bejaarden-sociëteit de gelegenheid niet 	wij weer een spaaraktio met surprices 

voorbij gaan om op de dorpsfilm te komen. 	in de z.g'.RAIFFEISENWEEK'.Y en wel op 

Morgenmiddag extra-soci:teitsuurtje(in 	donderdag 17 en vrijdag 18 oktober as. 

het  Broekerhuis)vanwege de fimopnamen. 	Elke inlegger ontvangt een leuke 

Het bestuur zou het op prijs stellen,indien surprice terwijl elke 10e inlegger een 
nog enkele damesbereid waren om zich aan 	premie ontvangt van f 5.--. 
te melden als gastvrouwe.Enige keren per 	Let op de Huis-aan huis-circulaire 

seizoen bent U dan aan de beurt om het on- welke alsnog voor die tijd verschijnt. 
:'ze bejaarden zo prettig mogelijk te maken. 
.Inlichtingen en aanmeldingen bij Mevr.te 	Al Uw bankzaken via de plaatselijke 
Boekhorst,Rarallelweg 239Tel.292. 	 BOERENLEENBANK. 


