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RAADSVERGADERING. 	 met de plaatselijke vertegenwoordiger,r. 
Op donderdag 4 juni j.l.vergaderde de RaadJ.W.BOOflstOPpel(bereikbaar ter gemeente-
sran onze gemeente.Op het appèl ontbraken secretarie).De namen van diegenen,die reeds 
de heren de Oude en den Rooyen.Laatstge- bij B.en W.een dergelijk verzoek hebben inge-
noemde zullen wij niet meer terugzien in de4iend,zullen worden doorgegeven aan het 
Baad.Om gezondheidsredenen heeft hij ontslagBoUWfOnds.Geheel vrijblijvend zal het Bouw-
verzocht als raadslîd.Het is jammer,dat hijfonds dan contact zoeken met de gegadigden. 
Juist om een dergelijke reden zijn werk als Wij hopen,dat op deze wijze binnenkort een 
lid van de Raad niet kan voortzetten.Reedsaantal mensen zich de trotse eigenaar kun-
verschillende perioden heeft de Heer den nen noemen van een goede en fraaie woning.I 
Rooyen als zodanig zitting geliadWij weten, In de rondvraag kwam nog ter sprake de 
dat het werk van het gemeentebestuur hem vraag,wat er met de boerderij van de Heer 
zeer  interesseerde.Laten wij hopen,d.at hij Mulder gaat gebeuren.Het ligt voorlopig 
binnenkort weer geheel "de oude" zal zijn. niet in de bedoeling van het gemeentebe-
Wij twijfelen er niet aan of hij zal met be- stuur om deze boerderij met het bijbehorende 
langstelling alles blijven volgen,wat er inerf te verkopen. 
de gemeente omgaat. Tot zijn opvolger als 
raadslid is benoemd de Heer P.Beets,00k al 	 OP REIS. 
geen onbekende in dit milieu. 	 Zo langzamerhand is het reisseizoen weer 
In deze raadsvergadering kwamen nog twee aangebroken.Verschillende clubs en vereni-
ontslagen aan de orde,t.w.die van de Heer gingen zijn al op reis geweest of gaan bin-
en Mevr.Knook te Zuiderwoude.Dhr.Knook is :nenkort uit.Ook de schoolreisjes vinden om"" 
::per 1 september a.srbenoemd tot onderwijzerStreekS deze tijd plaats.Als U dit leest, 
aan een ULO-school te Gorred.ijk.Zij gaan dusZijfl net de hoogste klassen van de O.L.S.I 
"emigreren" naar FrieslandWij wensen hun van een drie-daags uitstapje naar Drente 
veel succes toe in de nieuwe werkkring en teruggekeerd.Op 25 juni a.s.vindt de Be- 
de nieuwe omgeving., 	 :jaardentocht plaats.Wij wensen allen,die de 
De hoofdschotel van de agenda was de behan-reis nog voor de boeg hebben,veel plezier 
deling van het verzoek van de N.V,Bouwfondsen vooral natuurlijk mooi weer. 
1'Tederlandse Gemeenten om een strook grond 
in het uitbreingsplan "Havenrak"teneinde 	DE BEATLES WAREN IN BROEK. 
daar een 22-tal bungalows te kunnen bouwenOf liever,zij kwamen door Broek op hun rit 
Met vier tegen gén stem besloot de Raad 	van Amsterdam naar Blokker.Jammer,dat wij 
hiermede accoord te gaan.Deze bungalows 	niet van te voren daarover waren ingelicht. 
zijn van het geprefabriceerde type.DaardoorDafl zouden wij voor een enorme ovatie hebben 
.can op een snelle afgifte van de nodige 	gezorgd.We zouden de hefbrug omhoog gehaald 
rijksgoedkeuringen gerekend worden,hetgeen hebben,zodat zij gedwongen waren te stoppen 
bij de z.g.traditionele bouw zeker niet hetWe zouden ze niet hebben laten gaan,voordat 
geval is.Hoe jammer men dit ook kan vin en,Zij een nummer hadden gezongen)nou gezongen; 
een feit is,dat plannen voor normale wo- is dat het juiste woord?)We zouden, ja,wat 
ninbouw(een enkel woning of een blokje zouden we niet? Helaas,zij stove voorbij zon - 
van twee of drie)-jarenlang op een grote 	der ons een blik waardig te keuren.Is Broek 
:stapel blijven liggen,voordat er een rijks- niet goed genoeg voor de Beatles? We want 
goedkeuring voor afgegeven wordt.Het is 	the Beatlesi Laat het feestcomité deze 
echter te verwachten,dat de bouwfondswoniireet ter harte nemen 
gen reeds in de loop van het volgend jaar 
gereed zijn.Voor de inwoners van onze ge- 	 DE VUILNIS-OPHAALDIENST. 
meent geldt een voorrangsrecht.Mochten er De vuilnisophaaldienst zal op woensdag 17 

onder de lezers zijn,die belangstelling juni a.s.verstek laten gaan.In deze week 
hebben voor een dergelijke woning,dan doen wordt het vuilnis in de gehele gemeente 
zij het beste zich in verbinding te stellen; opgehaald op donderdag 18 juni. 
met het Bouwfond.s(Dreef 34 te Haarlem)of 



FEESTWEEK 1964. 	 reparatiewerk 	te\avertrokken  
Nog 2 maanden en het is zover.Kermis,Espe-wij naar Harderwijk om een deel van de meege-. 
rantistencongres en als klap op de vuurpij1brachte broodjes op te eten en het oude 
de Feestweek.De plannen zijn klaar,de b- vestingstadje te bekijken.Vandaar werd de 
groting goedgekeurd en als het weer ons 	reis weer voortgezet via de Flevod.ijk naar 
niet in de steek laat,belooft het een weekKampen en Zwolle en Ornmen om hier bij cie Le- 

	

ol plezier te worden.Wat zult U in die 	melerberg te gaan wandelen en klimmen. 
week te zien of te horen krijgen? 	 De hoogste berg hiervan ligt 81 meter boven 
Natuurlijk een openluohtbal,met medewerkingA.P.De terugreis ging via Apeldoorn waar wij 
van 2 dansorkesten die er voor zullen zor-het Bernhard-dal bezochten en waar iedereen 
gen dat U vanaf 8 uur tot in de nacht zal izich wel kon vermaken.Na npg eenmaal in 
kunnen dansen,twisten,rock en rollen enz. Soest opgestoken te hebben ging het huisto 
Ook aan de "ouderen" hebben wij gedacht en waar we om plm.10.30  uur arriveerden. 
de "ouderwetse dansen"als fox-trot,engelseHet was prachtig weer en de stemming was 
als en wals zullen beslist niet vergeten opperbest wat het bestuur en de chauffeurs: 

worden.Houcl.t U van auto-rijden? Dan moet U een grote voldoening gaf. 
beslist meedoen met de autoralley,die ge- 
organiseerd wordt door het Verbond van 	 BURGERLIJKE STAND. 
Veilig Verkeer.Wie verleden jaar heeft mee.4GEB0REN: Johannes Jacobus,z.v.J.J.van Veld-
gedaan zal zich herinneren,dat het volgen hoven en M.C.Molenaar; Berthus,z.v.J.Malen- 
van een pijltje op papier gemakkelijk, maar :stein en S.P.Zoutberg. 
in de praktijk moeilijk is.TJ bent een lief- ONDERTROUWD: van Ham,Jan,oud. 40 jaar en 
hebber van kaarten,dan kunt U die week 	Kaercher,Johanna Jacoba,oud 41 jaar; 
bridgen en hopelijk ook klaverjassen in 	de Haan Teunis,oud 19 jaar en Wiedemeyer 
open wedstrijden om vette prijzen.Bent 13 eenAnneke Hendrika,oud 19 jaar. 
liefhebber van zang en muziek,dan moet U OVERLEDEN: de Jonge,Hilletje,oud 72 jaar, 
naar de feestavond van de Broeker Kapel 5achtgenote van K.Kollen. 
Waterlandse Koorvereniging,die onder de 
bezielende leiding van hun gezamenlijke di- 	 KERKDIENSTEN: 
rigent een geheel nieuw amusementsprogram_ZtIIDERWOUDE: 
ma brengen.Verleden jaar hadden deze ver- 21 juni. 10 uur v.m. Ds.B.Elzinga 
enigingen zeer veel succes een succes dat 28 juni. 7.30 uur n.m.Ds.B.Elzinga 
zich vooral gemanifesteerd heeft in een UITDAM 
grote ledentoeloop bij de zangvereniging. 21 juni. 8.30 uur n.m. Ds.B.Elzinga 
Ook de buitenlandse esperantisten dragen 28 juni. 10 uur vm.Ds.A.J.v.d.Drift,A'dam. 
hun steentje bij aan de feestweek.Afvaar- 
digingen van buitenlandse groepen zullen 	 Advertenties. 

een  avond opluisteren met buitenlandse 
volksmuziek en volksdans,terwijl bovendien WONINGRUIL: Amsterdam Broek in Waterland. 
de ook bij 13 ongetwijfeld zeer bekende West- Aangeboden:grote kamer,grote slaapkamer, 
friese volksdansgroep uit Schagen naar 	keuken,kelder,schuur en tuin. 
Broek komt om in nationale klederdracht 13 Lage huur f 49.10 per maand. 
een fijne avond te bezorgen.En als hoogte- 	 G.v.cl.Heuvel 
punt van de week een grote ijs-revue oprol-: 	 Weesperzijde 203h 
schaatsen.Als de laatste definitieve be-
sprekingen gunstig verlopen komt de hefaam- 
de rolschaatsgroep Victory uit Eindhoven 	BER KEFF, Laan 44 
naar Broek om 13 in een 2k-uur durende show 
van ca-35 rijders en rijdsters in sohitteri- 	voor rijwielen en bromfietsen. 

de costuums een adembenemend kijkspel te 	100 % service. 
geven van rhytmische,aorobatische en ko-  
mische nummers.Verder wordt er die week 	 BEJAARDENTOCHT. 
nog gevoetbald door SDOB tegen de esperan- De deelname aan de Bejaardentocht 1964 is 
tisten,is er een dag speciaal voor de jeugd weer zodanig groot dat een flink aantal 
en zal ook de plaatselijke gymnastiekveren.:: luxe auto's de tocht mee zullen moeten 
van haar kunnen blijk geven.Bovendien kunt rijden.De moeilijkheid is echter dat het 

na afloop van al deze festiviteiien nog aantal d.eelneiners,dat eventueel bereid is 
terecht op de kermis en geloven wij wel te in een luxe auto te reizen,te #lein is om 
kunnen zeggen,clat het gezegde van:" er 15 deze luxe auto's te bevolken.Wij doen dan 
in Broek nooit eens iets te doen"deze week ook een dringend beroep op de deelneemers 
althans beslist geen opgeld maakt. 	 (sters)zich alsnog bereid te verklaren in 

	

Feestcommissie 1964. 	een luxe auto te reizen,voorzover zij dat 
nog niet hebben gedaan.Het gaat om een 

	

PLUIMVEE EN KONLJNENHOUDERSVERENIGING. 	tiental mensen. Gezien het vele werk dat 
De Pluimvee- en Konijnenhoudersvereniging de commissie voor deze tocht heeft vragen 
Broek in Waterland. & Omstr.heef t op 28 meid wij hiervoor Uw volle med.ewerking.Ind.ien 
haar jaarlijks uitstapje gehouden.Het hoafd- het aantal dat zich hiervoor vrijwillig 
doel was een natuurreis.Des morgens om 7 	opgeeft niet voldoende is zullen wij ge- 
uur vertrok men per autobus van de Firma noodzaakt zijn onzerzijds een aantal aan te 
Oorbeek in de richting Amsterdam vandaar wijzen voor cie luxe auto's,wat wij echter 
via Duivend.recht en Abcoude naar Oud en 	veel liever niet doen. 
Nieuw Looscirecht en zo naar de Pyramide 
van Austerlitz waar we de eerste pauze 	 De Commissie. 

hield.en.Jammer genoeg was de pyramide voor 	 = 


