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RAADSVERGADERING....... iJisiii6' 	 iis .. 
Op donderdag 26 sept.j.l.kwam de gemeente-:den genomen moeten worden.En niets is zo 
raad in vergadering bijeen.De agenda was 	storenda1s wanneer een dergelijk werk tel- 
niet zo heel erg uitgebreid,doch bevatte kens onderbroken moet worden voor passeren 
wel  een aantal belangrijke punten.In de 	de auto!s.En  ook 5als er niet gewerkt wordt: 9  

IBroeker Gemeenschap van de vorige keerwerd.iS verkeer op een dergelijke weg funest. 
fiets verteld over de verdere gang van zaken Vandaar 9 dat algehele afsluiting het meest 
met 1otrekking tot het uitbreidingsplan 	doelmatig is.Nu is dat in de praktijk heel 
11Havenrak.Welnu,de raad besloot thans een moeilijk door te voeren.Vandaar,dat een aan- 
orediet van f 35000.-- uit te trekken voor.tal personen een ontheffing hebben gekregeii. 
cle nodige voorbereidende werkzaamheden.MetHet gemeentebestuur is met deze ontheffin- 
deze werkzaamheden zal worden belast de 	gen zeer spaarzaam.En degenen,die zo'n ont-- 
Nederl.Eeide Mij.Deze maatschappij kreeg in heffing hebben 9 moeten tonen,dat zij deze 
dezelfde  vergadering nog een opdracht,n.l.waardig zijn.Dat kan,door niet vaker dan 
om een plan op te maken voor de verbeteringStrikt noodzakelijk is,van de weg gebruik te 
van de Dorpsstraat te Zuidervvoude.Een iedermakefl.Dat kan ook,door niet het af sluithei,--:: 
die wel eens in Zuiderwoude komt,weet dat opzij te zetten en na doorgang dan rustig 
de toestand van de Dorpsstraat niet al te opzij te laten staan,zodat het zijn functie 
best is(om het maar zacht uit te drukken, )ver1iest.1emand,van wie dit laatste gecon-

Gewoon opnieuw instraten heeft weinig zn. stateerd werd 9 raakte dan ook prompt zijn 
De straat is te smal en de berm langs de :ontheffing kwijt Indien iedereen medewerkt 

wegsloot is te slap.Hier moet dus meer ge-'is de narigheid het snelst over 

beuron.En op een verantwoorde wijze waarvoo 
een goed vcorbereid plan dient te komen. . PLATTELANDSVROrnrTEN WAREN TE GAST IN BERGER. 
Ook hieraan verleende de Raad het nodige Het najaarsuitstapje van de Bond van Plat-;  
crediet.De noodsihtplaats aan de Noord- telandsvrouwen Afd.Br.in Waterl.& Omstr. 

meerwog en het daarbij behorende terrein 	werd dit jaar gehouden op 19 sept.1963. 

werden overgedragen aan de nieuwe Vlees- 50 leden deden hieraan mee.Ditmaal waren 
keuringrkring "Waterland".Ovêr het bedrag we een dagje te gast bij onze zusterafd.te 

dat hiermede gemoeid was,ontstond nogal 	Bergen.De ontvangst vond plaats in de Volke- 

discussie,doch het desbetreffende voorstel hogeschool('t 	de Hof).Wij werden verwel- 

van B.en W.werd tenslotte met 5 tegen 2 	
komd door de leden van het bestuur van be- 

ster-men aangenomen.De noodslachtplaats 	
vengenoemde veren.Mw.Broekman 9lid van het 

'ljf t als zodanig in gebruik.De Vleeskeu- hoofdbestuur en Mej.Geertsema,verbonden aa 
h 

ringskring zal de nodige herstelwerkzaam- de Volkshogeschool.Onder het genot van een 

heden laten uitvoeren en de t?rreinafsohei_k0Pje koffie vertelde Mej.Geertsema het een  

ding weer in orde maken.Van de heer J.Bui- en ander over de Volkshogescbool.Cursussen 
tenhuis werd aangekocht het toegangspad 	

worden gegeven en contact-dagen gehouden. 

naar do boerderij van de Heer T.ïbbels.De 	
Mevr.Middelbeek dankte voor de hartelijke 

pacht van een aantal gemeente-landerijen in ontvangst.Ze bood bloemen aan en een vaas 
de B:.oekermeer werd weer gegund aan de 	

met inscriptie.Ook brachten we een bezoek 

heer G.Gentenaar. 	
aan het gemeentehuis en de Ruine-kerk.Bij 

-- ------het verlaten van de kerk ging ieder met 

DE MOLENGOUW. - 	haar gastvrouw mee naar huis waar het mid- 
Als n ding zeker is,is het dit,dat het dagaal werd gebruikt.'s Middags brachten 
afsluiten van de Molengouw wegens herstel_we een bezoek aan het Bie Vakantie-oord. 
werkzaamheden lastig is.Lastig voor een 	Bij aankomst werden we verwelkomd met een 

a'.ntal inwoners en ook wel voor sommige 	kopje koffie.De directrice vertelde ons wat 

niet-ingezetenen.Lastig9 maar niet onover- . het doel van dit vakantoe-oord is.Kind.erer 

komeljk.En bovendien onvermijdbaar.Wil het :waarva de huis-of schoolarts het nodig 
gemeentebestuur het onderhoud van het stra- acht kunnen 6 weken in dit huis worden °p-H 
tennet goed doen verlopen 9  dan zullen beur- genomen.Ook konden we(vrijblijvend)nog een 

op.brengst-b.e.dQel.Cl...ip ol&.... 



om de kosten van dit grote gezin te bestrij. 	. 	 E.H.B.O. == 
den.Na gezamenlijk nog even aan het strand. Het komende seizoen zullen wij beginnen met 
te hebben vertoefd hebben we afscheid geno_: een vervolgcursus"Eerste hulp bij ongeluk- 
men van onze gastvrouwen.Ivievr.Middelbeek 	ken (EH:Bo).Dit belooft een zeer interessant- 
dankte het bestuur en de gastvrouwen voor te cursus te worden,6k voor oud-leden. 
de prettige ontvangst en het vele gebodene-De cursus wordt gegeven door de Weled.gel.. 
't Volgend jaar zullen wij de leden van de Heer den Hartoog(theorie)en onze instruc-
kfd.Bergen in ons midden ontvangen en honteur de Hr.d.e Jong(praktijk).wÎj hopen,dat 
we met elkander weer zo'n gezellige dag tevele leden,en oud-leden aan deze cursus 
mogen hebben.Op de terugweg dankte Mevr. 	zullen deelnemen,welke zal aanvangen op 
Doornenbal namens alle deelneemsters van 	11 oktober 1963 te 20.00 uur in de Leerka- 
dit uitstapje voor de buitengewoon prettigemer- 	 Het Bestuur. 
dag. 	 G.N.K. 

== VIVA LA MUSICA. BAZAR TE ZIJIDERWOUDE. 	
Zijn er in onze Gemeente nog mensen die eet Als ik de kop van dit blaadje bekijk zie ik : instiument bespelen ?.En zou U idee hebben 

drie dorpen staan en de tekeningen nemen om U aan te sluiten bij onze vereniging 
eerlijk een gelijke plaatsrukmte in.Ga ik 	

'Het Waterlands Amusements Orkest"?. 
echter  lezen dan is het leeuwenaandeel van: BezoektU dan eens vrijblijvend een repetitie-
de inhoud wel door Broek ingenomen.0 zult abond.Er wordt iedere dinsdagavond van 8 
meteen zeggen daar gebeurt ook het meeste9 tot 10 uur gemusiceerd in het gymnastiek- 
maar nu is er toch in Zuiderwoude ook weer: 

lokaal van de Openbare Lagere school.De 
iets aan de gang wat ons aller aandacht 	contributie bedraagt 50 ct.per week. 
vraag-L.De Vrouwenvereniging heeft het be- Er zijn hier zoveel nieuwe mensen komen Wo 
sluit genomen op 12 en 13 november weeroen: nen dat er vast wel iemand bij zal zijn die 
bazar te organiseren.En nu begrijpt U zeker' iets bespeelt. 't Is voor deze mensen juist 
wel waar ik naar toe wil.Bent U bereid hen: een leuke kans om op zo'n manier een beetj 
te helpen?Ja?.Maakt U dan wat voor ons,of "inboorling"oftewel Broeker te worden. 
misschien hebt U een voorraadje bonnen van Iedereen is welkom We kunnen accordeonnis 

welke firma ook,of staat er iets in Uw kast ten,violisten,clarinettisten enz.gebruiken:. 
wat U niet gebruikt en wat voor ons nog 	Stelt U het niet uit om te komen,want dan 
waarde heeft,of,och vult U zelf maar in. 	bent IJ dit bericht alweer vergeten.0 kunt 
Alles kunnen vrij gebruiken en een telefoon-:U ook in verbinding stellen met de voorz. 
tje ofbriefkaart aan mijn adres is genoegjp0 Wit Laan 12 9 alhior,Telefoon 410. 
om Uw gaven te komen halen.Heren onder ons: Wie  durft?. Correspondentieadres: 
denk niet te gauw dat is allemaal vrouwen-:: Secr, Mevr.M.Karanelan 
werk,want de knutselaars onder .0 makentoch 	 Roomeinde 8, alhier. 
ook mooie dingen?Enals IJ vraagt waarvoor 
is dit alles nodig,wel aan de ingang van BURGERLIJKE STAND. 
ons dorp staat de kerk en willen wij dat 	GEBOREN: Teuniszoon van J.den Rooyen en 
niet een onbewoonbaar gebouw laten worden, 	 R.van Zaaneirt. 
dan moeten daar geregeld voorzieningen ge- 	 Caroline Henritte,dochter van 
troffen worden die veel geld kost,en,waar 	 S.A.Leeflang en A.M.de Jong. 
wij zonder hulp niet alleen voor kunnen zor- 	 Catharina Olowina, tochter van 
gen.Ik hoop over 14 dagen reeds enig re- 	 G.C.Deketh en C.M.ten Sijthoff. 
•sultaat te kunnen melden. 	 GETROUWD: Nep,Anthonie Cornelis,oui 35 

A.H.Elzinga-van Lente. 	jaar en van Gog Roelfina,oud 4l. 
HET KONINGIN WILHELML.TAFONDS 	 -- KERKDIENSTEN ,Evenals vorige jaren werden 9

eidd augustus Broek in Waterland. en begin september de conributiekwitantaes 
6 okt. 10.00 uur vm. Ds.Buskes voor het Kon±ngin. Wilhelminafonds ten be- 
13 okt 10.00 uur vm. Ds.Buskes. hoeve van de kankerbestrijding weer geind. 
(6 okt.lO uur en niet 10.30 vlg.de Kerkklok) 

De contribuanten hartelijk dank voor hun 	
ZUIDERWOUDE. 

bijdragen,die voor het onderzoek naar hot 	6 okt.lO uurvm.Ds.B.Elzinga. 
kankergevaar en de bestrijding daarvan,zo- 

13 pkt. 7.30  uur nm.Ds.E.Elzinga en Ds. 
als men alom kan lezen,nog.zo dringend no- 	 C.L.Verbaas van 11-'dam H.A. 
dig zijn.Aangezien in deze gemeente dems_UITDjr 7.30 uur run. Ds.C.L.Verbaas H.A. 
te ingezetenen lid of contribuant van dit 	 10 uur vm. Ds.B.Elzinga. 
Fonds waren,werd alhier reeds meerdere ja- 
'ron de bnkende augustuscollecte niet gehai- 	 ADVERTENTIES. 
den.Nu loopt het aantal personen die hier  
dit Fonds steunen 9 door vertrek en overlij- 	BER KEFF, Laan 44 
den achtoruit,terwijl een verzoek aan nieuw 	voor rijwielen en bromfietsen. 
ingekomen personen om lid of contribuant 	100% service. 
te worden,maar weinig resultaat opleverde  
Als dit niet beter wordt zal het hoofdbe- I N B R A A K. 
stuur van dit fonds er op aandrinen de 	Al weer een inbraak in ons dorp.Mensen 
collecte in het vervolg weer te houden, 	neem geen risico en houd geen overtol- 
met de daaraan verbonden bezwaren.Laten,orn; lig geld in huis maar plaats het op 
dit te voorkomen,de daarvoor in aanmerking een spaarboekje bij de plaatselijke 
komende personen,zich alsnog als lid,min- 	Boerenleenbarik.Het is veilig en U 
stens f 2.50 per jaar)of contribuant 	krijgt nog rente bovendien. 
per jaar)aanmeldenbij J.P.M.van Dieren, 	 De kassier, 
Erven 7 alhier. (telf.463). 	v.D... 


