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BROEKER GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN De STICHTING ,..DE 	 GEMESCrrA[r 

HET ZIT ER WEER 	 EN KI: TENTOONSTELLING. 
Ja,we hebben het weer achter de rug.De va-A1 druk is een aantal mensen bezig met het 
canties(althans grotendeels)de feestweek, treffen van voorbereidingen voor de streek-
de kermis.De dansvloer is weer opgebroken,verbeteringstentoonste11ing.Wij ontvingen 
de muziektent naar elders vervoerd.De vlag -k:daarover het volgende bericht: 
gen zijn af gehaald,de bloemstukken ver1ept.Door de Streekverbetering 111,Vater1andwordt 
Het leven herneemt zijn normale loop.Een 	in samenwerking met de middenstand een ten- 

:terugblik op op de afgelopen eestweek leert toonstelling georganiseerd op lo,ll en 12 
ons in de eerste plaats,dat vele mensen deseptember 1964. De Huishoudelijke voor1ich-
weg naar Broek in Waterland hebben weten ting richt o.a.een woning in en er worden 
te vinden.Wij hebben de indruk,dat naarmatediverse wedstrijden gehouden. 
de feestweek meer ingeburgerd raakt(het 	Men kan o.a. inzenden: 
was ditmaal het derde jaar),er ook moer 	A. HANDWERK: 1.Perzisch ajour;2.Borduur- 
bezoek komt.Naar wij geloven,is het experi- 	werk;3.Applicatiewerk;4. Breiwerk; 
mentele stadium nu wel voorbij.Het behoeft 	5.Haakwerk; 6.Smyrna en Kelim; 
niet meer de vraag te zijn of een dergelijke 	7. Handenarbeid. 
manifestatie wel reden van bestaan heeft. B. KOOK- EN BAKWERK; 1. Slaatjes; 2.Gebak. 
Het zal in het vervolg slechts zaak zijn deC. Bloemstukjes: 1.Tuinboeketten; 
thans begonnen traditie te handhaven en te 	 2.Veldboeketten. 
trachten telkens weer attractieve ideeën Ook de dames die graag naaien worden niet 
op te brengen.Alle door de commissie ge- vergeten.Vrijdag 11 sept.'s middags van 
plande onderdelen hebben een goed verloop 13.30 tot  14.30 uur,wordt in de tent een 
gehad.Met uitzondering van de rolschaatsen-modeshow gehouden van zelfgemaakte kleren. 
show,die door de regen niet kon doorgaan. Kinderen en trouwe echtgenoten mogen de 
Het liet zich aanzien,dat juist deze avondkleren ook komen "showen". (Ontrouwe echtge.-
zeer veel publiek zou trekkenJammer van noten kennen we in Broek niet Red.) 
alle moeite,die met het organiseren van 	De handwerken kunnen tot zaterdag 5 sept. 
deze avond gepaard ging.Wij hebben echter worden ingeleverd bij de contactpersonen in 
het sterke vermoeden,dat volgend jaar op- de diverse dorpen.Tevens kan men zich daar 
nieuw geprobeerd zal woden de rolschaatsHtot deze datum opgeven voor deelname aan 
groep te contracteren.Het ligt niet in onde modeshow.Bloemstukjes,Slaatjes en gebak 
ze bedoeling alle onderdelen van de feestHkunnen donderdag 10 sept.voor lliur 
week te gaan ontleden.TJitvoerige verslageigens worden ingeleverd in de tent te 
heeft U allemaal in de streekpers kunnen Broek in Waterland. 
lezen.Het gaat ons meer om eea totale in- 
druk.En deze indruk kan niet anders dan 	 BOUWEN IN VRLJ TIJD. 
goed zijn.Er heeft zich in de afgelopen ja4Er wordt de laatste tijd nogal eens gespro-L 
ren een schema ontwikkeld met een aantal ken over het bouwen van woningen in vrije 
vaste programma-punten :openluchtbal (corn- tijd.Een soort udoe.het_zelfht_bouw.Het voor-
pleet met parapluie's),auto-puzzlerit,mu- deel daarvan is,dat men op vrij korte termijn 
ziekavond met plaatselijke verenigingen, 	een rijksgoedkeuring voor de bouw kan krj- 
klaverjas-en bridge-avond.Daarom heen dan gen,waar men misschien anders jaren op moe.t 
de nodige variatie.Voor elk wat wils enzoaciten.Z0a1S overal voor,gelden ook voor 
is ook de oorspronkelijke gedachte geweest.deze wijze van bouwen echter een aantal 
Dank zij het feestweek-comité 1964 en de 	richtlijnen.Het lijkt ons goed om die hier tb 
vele hulp,die dit comité van diverse kan- vermelden,teneinde misschien lichtvaardig 
ten heeft gehad,kunnen wij spreken van een plannen-maken te voorkomen. 
geslaagd ±'estijn.Aan allen,die daarvoor hun ::Rijksgoedkeuring voor de bouw van een woninig  

best hebben gedaan,onze hartelijke dank. 	in Vrije tijd kan slechts worden verleend 
indien; 

Red. 	:a.de aanvrage betrekking heeft op een een- 
voudige woning; 



............................... 	......................................................................................................................................................... 
b.de woning door de aanvragerals eigenaar 

............................... 

zal worden bewoond; BER KEFF 	Laan 44 , 
e.de aanvrager aannemelijk maakt,dat de voor rijwielen en bromfietsen, 

bouw in hoofdzaak door hemzelf en buiten; 100% service. 
de normale werkuren zal worden uitgevoerd; 

-d.de aanvrager,benevens degenen,die hem VERKEER- KWESTIE VAN 1VELLEVFT3DHEID. 
behulpzaam zijm in staat geacht kunnen 
worden de bouwwerkzaamheden of althans Wij troffen in het clubblad van de Auto-en 

een aanzienlijk deel daarvan,zelf te ver --:Motorclub Purmerend een aantal aardige op- 

richten; merkingen aan over wellevendheid in het 

e.de werkgevers van de aanvrager en van verkeer. Graag geven wij U er daarvan een 

degenen,die hem behulpzaam zijn schriftti-: :paar dcor,Tussen twee haakjes:als U soms 

lijk hebben verklaard geen bezwaar tegen ;vaker dan 	n maal per jaar met Uw auto of 

de door hen voorgenomen bouw in vrije 	:motor een puzzlerit wilt rijden,stelt U zich 

tijd te hebben. dan eens in verbinding met de genoemde club, 

Enkele punten behoeven enige toelichting. :adres de Heer T.Kobes,Vooruitstraat 145 te 

•De punten a en b spreken voor zich zelf. Purmerend. En nu de tips: 

Punt c sluit niet uit,dat een aantal spe- 1. Als U een oprit naar een autoweg opgaat 

~cialiséhsche werkzaamheden door derden en er komt een auto over die autoweg aai, 

worden gedaan,b.v.heiwerk,aanleg van lei- vindt U het dan niet aardig indien die 

dingen voor water en electriciteit etc.De andere automobilist,als de verkeerssitu= 

:aanvrager en zijn helpers zullen echter atie zich daartoe leent,duidelijk tevoren 

;moeten aantonen,dat zij niet alleen de ruw- links gaat rijden om U de gelegenheid te; 

bouw,maar ook een groot deel van de afwer- geven rustig,"in te voegen"en U dus niet 

king in hun vrije tijd kunnen verrichten.Dè dwingt,met z'n "voorrangsrecht",om te 

;helpers hoeven hun arbeidskracht niet gra- shoppen?.Welnu,doet U het dan ook als 

tis ter beschikking te stellen;het gaat er uzelf op zo'n autoweg rijdt: 

omdat de arbeid wordt verricht buiten de 2. Van"voorrangsrecht"gesproken.Wat zijn er 

-normale werktijden.Uiteraard zullen het in toch velen die ''op hun rechten staan", 

de praktijk voornamelijk bouwvakarbeiders tont en á travers.Die,van rechts ko- 

zijn,die iets dergelijks kunnen ondernemen. mend,dwars voor U gaan staan omdat 13 

Mochten er onder de lezers zijn,díe belang- immers voor hen de weg vrij moet laten. 
:stelling voor dit onderwerp hebben,dan Maar die dan zelf moeten stoppen voor U 

kunnen nadere inlichtingen ten-gemeente- tegemoet - dus voor hen van rechts .-ko- 

huize worden verkregen, mond verkeertWaarom niet gewaoht,v66r 
de weg op te rijden,tot voor hen ook het: 

VERLOREN. 	-_- van rechtskomenel verkeer de gelegenheid` 
QTussen het Paulplantsoen en de Molengouw biedt door te rijden?Het geschetste is 
:een gouden horloge met rekbaar goudkleurig een onhebbelijkheid die U,naar ik hoop, 
bandje. Gaarne bij eventuele vinding terug- niet zult navolgen In algemene zin door 
bezorgen bij Mevr.Ter Laare-Wassili, tijdelijk het sie.eds. intensiever wordende verkeer: 
adres Molengouw 19. is het samenspel meer. dan ooit een ver-: 

eiste.Daarin past niet het onder alle 
__- 	BURGERLJJKE ZTANTi. 	-_= omstandig heden, "op zijn rechten staan". 

:GEBOREN: Hendrik,z.v.K.Lof en P.A.de Lange: Zie het.stadsverkeer,speciaal op spits- 
Heidi Helena,d.v,J.H.van Gog en A.Hooge- uren6.Zie dan de situaties op niet door 
boom. de politie geregelde kruispunten,waar 
:ONDERTROUWD: 	Behrendt,Hans,oud 41 jaar. soms van 4 kanten tegelijk het verkeer 
en Leenders,Reinouwtje,oud 21 jaar, samenstr.00mt.Met een handgebaar,met eens 
de Goede.,Albert,oud 20 jaar en Nielen, vriendelijke lach kan dat worden opgelost. 
wartje, 19_ jaar. Als men allemaalop zijn rechten blijft 
:OVERLEDEN:. Geuzinge,Aaltje,oud 54 jaar, staan",dan blijft men ook staan,muurvast;.. 
:echtgenote van Hyde Haan. Zie de toestand op een drukke voorgangs- 

KERKDIENSTEN 	--_ 
 weg,speciaal in de stad.Indien er dan 

ZUIDERWOUDE: 
geen wellevendheid zou zijn,indien dan 

23 augustus: 7.30 uur nm.Ds.B.Elzinga 
niet zo nu en dan eens aan dwarsverkeer: 

0 augustus: 10.00 uur vm. Ds.B.Elzinga. 
door hen die op de voorrangsweg rijden, 

UITDAMo 
gelegenheid wordt gegeven op die voor- 

23 augustus: 10.00 uur vm. Ds.B.Elzinga 
rangsweg te komen,dan kwamen die anderen 

30 augustus: 	7,30 uur nm, Ds.B.Elzinga. 
er nooit aan te pas..En hoe. weldadig 

 doet het niet aan als men zelf ook op 

~ 	- 	_-- 	ADVERTENTIES. 	___ 
 zijn tijd ondervindt dat een ander met U 

rekening houdt. 

N 0 D E- V A K S C H 0 0 L. wordt vervolgd. 

E.A.Ent van 't VERLAAT 
Leeuwarderweg 31 

ABsterdam Noord Tel. 68643 
Aanvang september 

Kinderen woensdagmiddag. 

Voor al Uw bankzaken naar 
DE PLAATSELIJKE BOERENLEENBANK. 

KONIJNEN TE KOOP: 	 Wordt donateur van 
DE BROEKER GEMEENSCHAP. Leeteinde 16, Broek in Waterland. 

......................._..............................................................................:................................................................................................................... 


