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ORGAAN VAN DI STICHTING PE DROEK1ER GEMEENSCHAP' 

TER INLEIDING. .... .Laten we met een merkwaardige beeldspraak 
Terwijl wij dit nummer schrijven,ligt Broek zeggen te hopen,dat de witte sneeuw niet 
weer onder de sneeuw.Misschien een beetje al te lang en te veel zwarte roet in het 
onverwachts ,de lente liet zich in de af ge-:: eten gooit! 
lopen Weken al ruiken.Maar iedere keer op--

Red. 

nieuw frappeert het,hoe mooi onze dorpen 
zijn als er een laag sneeuw over heen ligt 	 WAAR  BLIJVEN ONZE KLANTEN ? 

Voor de kinderen is het een plezieige be- 	de avond van Veilig Verkeer,belegd in 
samenwerking met de "NACO levenis 9 voor de ouderen betekent het vaak 	 ", waren nog geen 

ongemak.Maar naar wij verwachten, zal dit 20 personen aanwezig.Op de vergadering van 

:uitlopertje van de winter wel niet al te 	 waren 4  personen aanwezig. 
langdurig zijn.Zo'n winter met sneeuw en ijsTen aanzien van de Veilig Verkeersavond 

brengt op allerlei gebied behoorlijke ver- heeft het toch waarachtig niet ontbroken 
tragingen mee.Wij denken aan de woningbouw aan bekendinaking.De avond is aangekondigd 
en aan het bouwrijp maken van terreinen, 	in de Broeker Gemeenschap,in de Nw.Nd.Holl. 

De zandaanvoer ligt stil;daardoor komt het courant,via aanplakbiljetten en ten slotte 
dat ook in ons uitbreidingsplan niet ver- :nog door een strookje in het blad "Wegwijs'. 

der gewerkt kan worden.Het is altijd jammer 	als dan het onderwerp geacht mag worden 
toch wel in de belangstelling van ons al- wanneer bij een bepaald project de vaart er 

uit gaat.Het weer op gang komen blijkt 	len te staan,dan vragen wij ons af:"heeft 

steeds een moeizaam karwei te zijn.Want na-: het enige zin om door te gaan?Waar men 
tuurljk zitten wij niet alleen op zand te ;de bestuursleden zich druk om? Voor hun 
wachten;en als de zandwinning dan weer 	eigen genoegen?Tot meerdere glorie van 

hervat wordt,ontstaat een stormloop.Het 	zich zelf?Immers neen.Zij trachten door hun; 

wonderlijke is,dat een jaar eigenlijk maar werk aan een hun inziens goed doel meer 
zo kort d.uurt;het lijkt,of de tijd,waarin 	bekendheid te geven;zij trachten bovendien 

productief gewerkt kan worden steeds min- de leden en belangstellenden een prettige 
der wprdt.Dit geldt natuurlijk vooral voor avond te bieden.In dit geval meenden zij 
het buitenwerk;voor fabrieken en werkpJat400k nog velen een genoegen te doen door 

een zullen de gevolgen van de winter veel contact mogelijk te maken met de leiding 
ninder merkbaar zijn..kls we zo dadelijk weer1 de "NACO'.En wat blijkt ? Geen interes 
op gang zijn,is het al vrij gauw weer Pasen;,seHet is niet alleen het bestuur van Vei 
dan Pinksteren en vandaar naar de 	 lig Verkeer,dat deze ervaring opdoet.Ande- 

cantie is ook maar een klein stapje.En als 	besturen ioeten het ook ervaren,dat zij 
dan zomer en herfst nog wat nattig willen werken bijna zonder enige weerklank bij de 

zijn)laten we het niet hopenl),blijft er van eden te ondervinden.Vlat wil men dan? 
de 365 

dagen in een jaar maar een betrek- Als er geen verenigingen zijn en er wordt 

keljk kleine hoeveelheid over.Wij willen 	
niets georganiseerd moppert men"'t Is in 

niet zover gaan als 	t bekende mopje, 	Broek ook maar een dooie boel;er is nooit 

waarin voorgerekend word±,dat we eigenlijk wat te doen."En als er wel wat te doen is, 
naar n dag per jaar werken.Maar feit 	

blijft men thuis.En er was op die bewuste 

dunkt ons,d.at het aantal productiedagen 	
niet eens een voetbalwedstrijd op de 

betrekkelijkgering is.Of dit is tegen te 	televisie!! 
Stond er nu maal iemand op,die zei "jullie 

gaan via de arbeidsbesparende en industrie :bestuursleden doen het helemaal niet goed; 
ele bouwmethoden,zoals wordt gepropageerd 
is voor ons nog een vraag en zeker in g0_.je moet zus of zo doen,dan krijg je de men- 

meenten als de onze,waar steeds met kleine5 wel mee" dan had je daar(misschien)een 
hbeveelheden moet worden gewerkt. 	

houvast aan.Ivlaar ook dat gebeurt niet.Men 
Vanwaar deze filosofi? Och zomaar,gein- vindt alles best,als men maar niet behoeft 

spireerd door de sneeW en door het gevoelmee te doen. 
at we sneller zouden i1len werken,maar 	

0 ja,wij weten het wel,er zijn uitzonderingen. 
geremd worden door factoren van buiten af..Er zijn verenigingen in onze gemeenschap, 



waar men nog wel enthousiasme bij de leden 	 KERKDIENSTEN. 
vincft.Maar er zijner vele waar de bestuurs- BROEK IN WATERLAND. 
leden zich werkelijk zorgen maken. 
Een bezinning op dit gebied lijkt ons drin- 23  februari. 19.30 uur nm.Ds.Buskes 
gend. geboden. 	 1 maart. 10.00 uur vis. Ds.Buskes 
En voor degene,d.ie hierover zijn of haar 	ZUIDERWOUDE 
ming wil geven,de kolommen van de Broe- 23 februari. 10.00 uur vrn.Ds.B.Elzinga 
ker Gemeenschap staan voor U open 	 1 maart. 	19.30 uur nrn. Ds.B.Elzinga 

== 
 

UITDAM. 
KIEN-AVOND, 23 februari. 19.30 uur nm.DsB.E1zinga 

Wij herinneren U nog even aan de Kienavond 1 maart. 	10.00 vis. Ds.B.Elziriga. 
:van morgen.Orn 8 uur in Café Concordia. 
De organisatoren rekenen op een behoorlij-
ke belangstelling! Laat ze niet in hun 
hernpie staan Ji 

ADVERTENTIES. 

VERENIGING "VOLKSONDERWIJS". 

JAARVERSLAG 1963. 

Op een op 14 februari gehouden propaganda- 
• feestavond werden 21 nieuwe leden geno- 
• teerd..De leerlingen van de hoogste twee 
klassen van de 0.L.school 1 voerden het 
toneelstukje "De Bom" op. 
Op 25 mei werd in samenwerking met de 
voetbalvereniging "S.D.O.B»'een school-
sportdag gehouden.De leerlingen van de 
4e,5e en 6e klas 'øan de openbare lagere 
scholen van Broek,Zuiderwoude en Uitdam 
deden hieraan meeZij,die aan de gestelde 
eisen voldeden,ontvingen een diploma. 
De intocht van Sint Nicolaas werd dit jaar 
door de afdeling georganiseerd.Verdsr ver-
richtte de afdeling vele werkzaamheden, 
die hebben geleid tot het welslagen van 
dit kinderfeest.Een lijstcollecte leverde 
het mooie bedrag van f 681.8o op. 
Het bestuurkwam 4-maal in vergadering 
bijeen.De ledenvergadering vond plaats op 
6 februari.Het bestuur was vertegenwoor-
digd op de Prov.vergadering te Amsterdam 
(heren Piete.rs,Mande en Eppenga)en op de 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering, 
eveneens te Amsterdam(heren Bakker en Ep-
penga). De afdeling telde op 31 dec.1963 
104 leden.,waaronder 19 huisgenootleden. 

Het Bestuur. 

BOEK OVER BROEK. 
Het is verheugend,dat er meer en meer be-
langstelling ontwaakt voor de historie 
van ons dorp.Daarom zij vermel& dat het 
boek "De Geschiedenis van Broek in Water-
land"door W.van Engelenburg nog steeds 
verkrijgbaar is bij de uitgever,de Erven 
Boon te Haarlem. (Prijs ± f 3.75). 

BURGERLIJKE STAND. 
GEBOREN: Veerle,dochter van H.Nikkels en 

A.Felkers. 
ONDERTROUWD: Zoethout,Johan,oud 26 jaar 
en Dompeling,Thea Johanna Cornelia oud 
17 jaar.; Mars,Gerrit,oüd. 63 j.aar en de 
Boer,Gerdina,oud 52 jaar. 
GETROUWD: van Zaanen Pieter,oud 25 jaar, 
en den Rooyen,Grietje oud 23 jaar. 
OVERLEDEN: Bark,Annetje,oud 72 jaar, 

weduwe van J.Pronk. 

AANGEBODEN: 

Allerlei soorten spannende jongens-
boeken o.a.(Kameleon serie) e.d. 
Bijzonder voordelig. Wie 't eerst 
komt,wie't eerst maalt. 
Kom vrijdagavond halfacht uitzoeken. 

DICK BROEDER 
De ERven 20 

Broek in Waterland. 

Ber Keff 
Laan 44 

Voor rijwielen en bromfietsen. 

10 0 0/0  service. 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
BROEK IN WATERLAND. 

Voor al Uw bankzaken naar de plaat- 
selijke Boerenleenbank,Kerkplein 9. 

SPAARGELDEN 

ZILVERVLOT. 

DEPOSITO' s. 

VOORSCHOTTEN. 

HYPOTHEKEN. 

CREDIETEN. 

REKENING COURANT. 

EFFECTEN. 

COUPONS. 

REl SDEVIEZEII. 

SAFE-LOKETTEN 

ENZ.ENZ. 
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WORDT -DONATEUR VAN DE BP.OEKER GEMEENSCHAP .! 


