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DE KIEN-.WOND. 	 GEEN BOEK OVER BROEK. 
De Kienavond. op 22 februar.l.is  zowel Van verschillende zijden werd ons medege-
een succes geworden als een bittere teleui.4eeld 7 dat het bericht in ons vorige nunmier,  
stelling.Een succes omdat er een prettige betreffende het alsnog verkrijgbaar zijn van 
sfeer heerste,en veel gelachen is en het het boek van de Heer van Engelenburg over 
kienen op zich elf een spannende aangele-Broek in Waterland onjuist was.Enige inwo-
genheid bleek tezijn.Eon bittere teleur- ners hebben direct contact gezocht met de 
stelling omdat er slechts een handjevol be-uitgeverij Erven Bohn te Haarlem en kregen 
zoekers waren. Behalve zij, die direct of te horen,dat het reeds lang uitverkocht 
::indirect iets'met de organisatie te maken was en niet herdrukt zou worden.Uiteraard 
hadden, waren slechts zeer weinigen opge- spijt het ons,dat het berichtje dus kenne-
komen.Het gros daarvan waren jongelui.Van lijk onjuist was.Het was ons anoniem opgege-
deze gelegenheid.willen wij graag gebruik ven,doch wij mochten verwachten,dat iemand, 
maken om te. verklaren,dat deze jongelui 	die een dergelijke mededeling ter plaatsing 
zich op die avond van hun beste kant heb- in de Broeker Gemeenschap aanbiedt,zich vai 
ben laten zien.Zij hebben op een plezierigede juistheid zou hebben vergewist. 
wijze meegespeeld.Er werd een aanslag op 	Nu hebben een aantal mensen kosten gemaakt 
hun zakgeld gedaan,doch zij offerden met 	(telefoon en porti)zonder enig resultaat. 
vreugde.Dat er overigens haast geen belangHet is jammer,maar we wetendus nu dat het 
stelling bestond,was voor de organisatoren,bowuste boek niet meer verkrijgbaar is. 
behalve een teleurstelling,00k een raadsel.===== 
In het vorige nummer schreven wij over de 	 GEEN EXTRA BUS OM HALFACHT. 
!,Minimale belangstelling bij een Veilig_Ver_Tijd,fls de Veilig-Verkeer/Naco-avond is ge-
kersavond en een avond van Volksonderwijs. vraagd. of het niet mogelijk was om halfacht 
Nu dus weer de kienavond.De instuifavonden'S morgens een extra autobus vanuit Broek 
van SDOB opgeheven bij gebrek aan belang- naar Amsterdam te laten rjden,evenals dat 
stelling.Is er dan niets meer,wat de men- om acht uur het geval is,De directie van 
sen pakt? Wij geloven:hier past maar ëën 	de NACO heeft thans medegedeeld,dat zij te1- 
antwoord op,n.l.wij scheiden er gewoon mee lingen heeft laten houdenHet resultaat 
uit.Wij scheiden uit met het organiseren 	daarvan was,dat omstreeks halfacht plm.25 
van wat dan ook,wij scheiden uit met het 	reizigers inappen,verdeelô over drie auto-  
uitgeven van dit blad.Dit laatste hebben :bussen.De bezetting van deze bussen is van 
wij al eens meer overwogen,doch steeds zijn dien aard,dat toevoeging van meer maten-
we maar verder gegaan.Maar het uitblijven aal nog niet nodig wordt geacht.De directi 
van  copie en het constateren van geen weer-.zal ook in het vervolg deze aangelegenheid 
klank doet ons nu toch ernstig vragen:wat gaarne in het oog houden. 
heeft het voor zin?En tijd besteden aan 
loos werk,neen dat ligt ons niet. 	 == WIE WIL STRAATMAKER WORDEN ? 

Hoewelwij aanvankelijk van mening waren,dat 	d.irectuer van het gewestelijk arbeid.sbu-. 

dit dan maar meteen het laatste nummer van:reau vestigt er de aandacht op,dat in 
de Broeken Gemeenschap moest zijn,wiklle'n 	Leeuwarden er heden de gelegenheid bestaat 

toch  nog niet de mogelijkheid uitsluiten, om opgeleid of omgeschoold te worden tot 
dat wij ons vergissen.Wij geven U dus nog de traatmaker.Aan deze categorie bestaat 
gelegenheid om commentaar te leveren, 	thans een duidelijk tekort.De opleiding ge.-: 

Blijft  ook dat uit,dan staat ons standpunt schiedt.kosteloos,kan op elk gewenst tijd-
vast en zult U het in de toekomst zonder stip worden begonnen en is individueel(dus 

ons blad moeten doen. niet in klasseverband).Behalve,dat de op- 

De Kienavond heeft voor ons de deur dicht leiding gratis is,kan men ook nog vergoe- 
gedaan. 	 ding krijgen voor loonderving,pensionkosten, 

Red, 	reiskosten e.d.Wie hiervoor belangstelling 
heeft,kan zich in verbinding stellen met 

- 	het Arbeidsbureau te Zaandam,Botenmakers- 



RAADSVERGADERING. 	 OUDERAVOND O.L.SCHOOL I 
Op 2 maart j.l.kwam de Gemeenteraad 	De ouders van de leerlingen der o.l.school 
vergadering bijeen.Besloten werd o.m.tot 	I willen we nog even,op de reeds eerder 
het maken van een voetpad langs het Haven-aangekondigde  ouderavond,die gehouden zal 
rak,tot het maken van een goot langs de 	worden op maandag 16 maart a.s.,wijzen. 
Provinciale weg en het uitbreiden van de Zoals gebruikelijk ontvangen alle ouders 
bushalte,tot het vernieuwen van het inte- nog een convocatie maar door dit bericht 
rieur van de raadzaal,tot het verhuren V8Xontstaat voor een ieder de mogelijkheid 
ieen aantal boerderijen en tot het aangaan deze avond alvast te reserveren. 
van een grondruil met de Heer C.Schut. 	== 
Voorts werd ;3stgesteld een nieuwe leges- 	==== BURGERLIJKE STAND. 
verordening en een verordening tot 
ming van de wilde flora.Laatstgenoemde 	Schilder,Petrus Maria,oud 27 jaar en 

:verordening zullen wij,nad.at zij 	 oud 19 jaar. 
is,in haar geheel in ons blad opnemen. 	GETROUWD: 

Mars,Gerrit, oud 63 jaar, en de Boer, 
CURSUS. 	 Gerdina, oud 52 jaar. 

De werkgroep"Huishoudelijke Voorlichting" :Zoethout,Johan,oud 26 jaar en Dompeling, 
organiseert een cursus "Huiselijke Zieken- Thea Johanna Cornelia, oud 17 jaar. 
verzorging"in UITDAM. De eerste les zal 
worden gegeven op maandag 16 maart a.s. 	

Gelderloos,Geert Marchinus,oud 28 jaar, 's avonds om 8uur in de O.L.school te 	
echtgenoot van Hofman,Antoinette,Marja Uitd.am.De cursus bestaat uit 6 lessen en Magdalena. 

het cursusgeld bedraagt 1 3,50 per persoon.:  
Deze cursus wordt gegeven door Zr.Krause 	

KERKDIENSTEN. uit Broek in Waterland.Opgave en iiilich- 
ZUIDERWOUDE: tingen voor woensdag 11 maart bij Mevr. 

Pronk,nr.33 te Uitdam.Tel.02903-362. 	8 maart: 10 uur vm.Dhr.T.van Ielen van 
Dezelfde cursus komt in september in 	 Amsterdam West. 
Zuiderwoude. 	 11 maart: 7.30 uur nm. Bidstond voor gewas 

en arbeid. Ds.B.Elzinga. 
DE OUD-PAPIERACTIE. === 	15 maart: 7.30 uur nm. Ds.B.Elzinga. 

Reeds eerder is aangekondigd,d.at in de 	!UITD.AM: 
maand maart door de kinderen van de o.l. 8 maart: 7.30 uur nm. Ds.B.Elzinga 
school 1 en door de leden van do meisjes: 

15 maart: 10.00 uur vm. Ds.B.Elzinga 
vereniging oud-papier zal worden ingeza- 18 maart: 7.30 uur nm.Bidst"fld voor gewas •meld.Het was aanvankelijk de bedoeling om 

en arbeid. Ds.B.Elzinga. de actie in het begin van deze maand te 
:houd.en,maar door allerlei omstandigheden 	

ADVERTENTIES. 	- 'kan dit geen doorgang vind.en.Het is ons 
'bekend,dat sommige mensen grote moeilijk-  
heden hebben met de bergruimte voor het 
bewaren van oud-papier,maar wij willen met DER KEFP, Laan 44 

:nadruk vragen het papier toch beslist niet 	Voor rijwielen en Bromfietsen. 
weg te doen.Is de nood zo hoog gestegen, 	

100 % service. dat Uw oud-papiervoorraad beslist v66r 23 
maart a.s.moet worden opgeruimd,belt Udan 
even naar de voorzitter van de oudercom- 
missie(tel.nr.339)dan wordt er in elk ge- 	

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK val een oplossing gevond.en.Maar op de da- 	
BROEK IN WATERLAND. gen 23,24  of 25 maart a.s.komen de kinde- 

ren in elk geval weer bij U langs. 	 Al Uw bankzaken bij de plaatselijke 
Eèn geheel ander probleem is,dat het OL• 	Boerenleenbank. 
niet langer verantwoord wordt geacht ornds SPAARGELDEN 
kinderen met karrevrachten oud-papier de 	REKENING COURANT 
provinciale weg te laten oversteken. 	 CREDIETEN 
Daarom zoeken wij voor slechts 4 dagen(van 	HYPOTHEKEN 
23 - 26 maart) ergens in het Zuideinde of: VOORSCHOTTEN 
in de directe omgeving daarvan een berg- 	 EFFECTEN 
ruimte voor het opslaan van oud-papier. 	 COUPONS 
Wil degene,die in dit deel van ons dorp 	 VREEMDE VALUTA 
bergruimte beschikbaar heeft en deze voor, 	 SAFE-LOKETTEN etc. 

::bovenomschreven doel 4 dagen ter beschik- De renteperoentages voor 1964 zijn 
king wil stellen,zi±in verbinding stellen, voor 1964 vrijblijvend als volgt 
met voormelde voorzitter,Dr.C.Bakkerstr.150 vastgesteld: 
Tenslotte voordegenen,die nog niet bekend: SPAARGELDEN(Direct opvraagbaar) 3% 
zijn met de bedoeling van de oud-papier- 	SPAARGELDEN(Zilvervloot) 3% 
actie,nog even het volgende:de opbrengst 	HYPOTHEKEN 5% 
van de actie is geheel ten bate van het 	VOORSCHOTTEN 
schoolreisje van de kinderen van de o.l. 	REKENING COURANT: Debet 5% 
school 1 en van de reiskas van de meis- Credit i%. 
jesvereniging. 

C.Leegwater.  


