
16 april 1965. 

„DE BROIK.ER GEMEENSCHAP" 
....... ................................ ........................................................................  

gaan ,moest eerst vaststaan of het gemeen- 
. 

Op 1 april j.l.vergaderde de gemeenteraad'tebestuur bereid was een flink aandeel in 
('t was geen aprilmop:).Een aantal min of de kosten op zich te nemen.Welnu,het col-
:meer belangrijke punten passeerde de revue lege van B.en W.stelde voor om de gevraag-
Het is hier niet de plaats voor een volle-;de medewerking te verlenen.Het zag in de 
dig verslag van deze vergadering,maar een ;totstandkoming van een wijkgebouw weer een: 

:aantal onderwerpen,welke ons allen in ze- stap voorwaarts op de weg naar een beter 
~kere zin aangaan willen wij toch vermelden. oonklimaat.Ook in dit geval echter gaf de 
Zo was er een voorstel van het college van raad zich niet zonder meer gewonnen.Aller- 
B.en W.,naar aanleiding van een verzoek :lei bedenkingen werden geopperd en toen 
:van de Oranjevereniging,om een bedrag van 'het op stemming aankwatp,bleken drie leden; 
f 1000.-- beschikbaar te stellen uit de ;(de heren Nierop,de Oude en Mars)tegen. 

gemeentekas voor de feestelijkheden op 5mei. Ondanks dus het feit,dat het met de"hakken 
~Voornameli,}k was daarbij gedacht aan de be- ;over de sloot" was kan het Witte Kruis-bei 
strijding van de onkosten,welke samenhangen stuur nu verdergaan met het uitwerken der: 
met de gemeenschappelijke broodmaaltijd. 	plannen. 

Het leek B.en W.zeer zeker gewenst om deze Voor de plaatselijke ondernemers was van 
:traditie voort te zetten.Daar zijn nu een-belang,dat de raad het uitbreidingsplan 
:maal vrij grote kosten mee gemoeid en het ""t Eiland"vaststelde.Er is nu een gebied: 
:werd dan ook niet logisch geacht om deze 'aangewezen,waar deze ondernemers de voor 
:kosten niet voor rekening der gemeente te hun bedrijf benodigde gebouwen mogen plaat= 

nemen.Helaas bleken niet alle raadsleden sen.Er zijn liefhebbers genoeg:Als er nu 
:daarover ook zo te denken.Enkelen van hen niet te veel spaken in het wiel worden ge= 
:wilden daarvoor de gemeentekas niet of 	stoken,kunnen wij wellicht binnen afzien- 
althans in veel geringer mate aanspreken ;bare tijd daar een aantal moderne bedrijfs-

en meenden,dat de Oranjevereniging eerst Sgebouwen zien verrijzen. 
maar een collecte moest houden.Tenslotte :Aan de Heer C.Leegwater werd ontslag ver-
werd het voorstel van B.en W.met 5 tegen leend als ambtenaar van de burgerlijke 
2 (de heren Nierop en de Oude)aangenomen. st  and. Uit zijn overige ambtelijke functies 

'Er stond nog een verzoek van een plaatse- was hem,op zijn verzoek,reeds eerder ont- 
lijke vereniging op de agenda.Het Witte 	slag verleend door B.en W.Zoals U wellicht 

Kruis verzocht n.l.aan de Gemeenteraad 	bekend is,heeft de heer Leegwater een 
medewerking om te komen tot de stichting functie aanvaard bij het "Hoogheemraadschap 

'van een eigen wijkgebouw in deze gemeente. van de uitwaterende sluizen" te Edam. 
:Het Witte Kruis is dringend verlegen om 	De Raad wenste bij monde van deheer Nieropa 

:een eigen onderdak,waar de werkzaamheden de heer Leegwater het beste toe in zijn 
en de service voor de inwoners beter tot nieuwe functie. 

:hun recht zullen komen.Het zal een ieder Om het mogelijk te maken,dat de woningbpuw' 
duidelijk zijn,dat de gevraagde medewerking: in het uitbreidingspan "Havenrak"zonder 

:voornamelijk op het financiële vlak ligt, stagnatie voort kan gaan,stelde de raad 
Het stichten van een dergelijk wijkgebouw 	een crediet beschikbaar van ruim f 100000T- 

kost een behoorlijke som.Behalve de gemeen= voor het verder bouwrijpmaken. 
te zullen ook de provincie en het rijk ge- Een ander woningbouwvoorstel was om te 
vraagd worden om steun.Maar dan nog blijft: Zuiderwoude grond aan te kopen voor de 
er een vrij groot bedrag over,dat door de bouw van een blokje woningwetwoningen.11iet 
plaatselijke bevolking moet worden bijeen- de Ned.Herv.Kerk te Zuiderwoude was daar-
gebracht.Het Witte Kruis-bestuur twijfelt over overeenstemming bereikt en de raad 
er niet aan,of,wanneer zij hiertoe een be- ging graag accoord.Het is nu maar te hopen, 
roep op de bevolking doet,zal daar zeker dat de hogere instanties,die hierover een; 

:ruimschoots gehoor aan worden gegeven, 	oordeel moeten vellen,00k accoord aan: Het zou verheugend zijn,als ook in uider-: 
Maar voordat dit bestuur daartoe kan over-. wonde eens een blokje nieuwe woningen ont= 

..stond.Al met...al...een...langdurige vergadering. 

ORGAAN VAN DE STICHTING 
........................... .....................................1........ 

RAADSVERG.ADERING. 



SOLLICITANTEN GEVRAAGD. 	 BURGERLIJKE STAND. 
In de loop van dit jaar zal de gemeente- GEBOREN: Reirdert, zoon van H.Spaans en 
bodé g de heer J.Hoetmer,de gemeentedienst 	 H.C.Hon±ngh. 
niet pensioen verlaten.Voor de vervulling ONDERTROTJWD: Siewertsen,William Jacob, 
van deze betrekking worden thans sollici- oud 37 jaar en de Gooijer,Geurtje,oud 27 jr# 
tanten opgeroepen.Het is geen volledige 	GETROUWD: Roos,Cornelis, oud 23 jaar en 
dagtaak,doch anderzijds is het ook weer 	Groen,Nel, oud 22 jaar. 
niet zo,dat men deze betrekking wel in een. 
verloren uurtje zou kunnen waarnemen.Tot 	 ADVERTENTIES. 
de taak van de bode behoort o.a.het weke- 
lics innen van de huur der gemeentewonin- 	ONDERLINGE BRANDWAARBORG MIJ. 
gen.Voorts het rondbrengen van stukkenfed., 
assistentie bij huwelijksvoltrekkingen enz. 	

Broek in Waterland. 

Het  salaris bedraagt momenteel ca.! 2900.- 
Sollicitaties in te dienen ten gemeen-to- 	Enige oproep -tot het bijwonen van een 

huize binnen tin dagen na de verschijnia- AJJGEHENE LEDENVERGADERING welke gehou-
tum van dit blad.Desgewenst kunnen -ter ge- den zal worden op DINSDAG 27 APRILa.s. 

:meentesecretarie ook nadere inlichtingen 	
's avonds om 8 uur in Caf"TRA3ISTATIOI" 

worden verstrekt. 	
- te Broek in Waterland. 

WIE WIL lIEN ? 	==== A GEN DA: 

•Voor  het maaien van het grasgewas langs 
de Burgem.PeereboOmweg hebben de gemeente 
lijke werklieden geen tijd.Wie wil dit werk 
doen? Bij het maaien behoort. ook het schoon-

:maken van de halve wegsloot.Het werk kan 
-:eventueel ook in gedeelten worden uitbe-
steed. Behalve de opbrengst van het gras-
gewas kan ook een geldelijke tegemoetkoming 
worden uitgekeerd.Opgaven te richten aan 
het gemeentehuis. 

TOON DE BOER ZIEK. 
Een goede bekende van ons allen is helaas 
ziek.De gemeentevakman Ade Boer is al ge 
ruime tijd niet helemaal in orde en is nu 
voor onderzoek opgenomen in het zieken - 
huis te Purmerend. Wij wensen hem gaarne 
een spoedig algeheel herstel toe, 

OPBRENGST COLLECTE. 
De collecte van de rheumatiekbestrjding 
heeft opgehaald een bedrag van f 253.40 , 
(vorig jaar f 228.64).Aan alle gevers en 
aan de collectanten hartelijk dank voor 
dit mooie resultaat. 

"HET KERKEPLEIN'.' 

De Kerkvoogden der Ned.Herv.Kerk alhier 
hebben het besluit genomen om de pomp en 
de waterbakken van het Kerkeplein te ver-: 
wijderen.Ze zijn wederom stuk gereden en 

- moeten gerepareerd worden.De Kerkvoogdij 
zit al voor grote kosten en moet boven- 

:'dien ook het plein onderhouden,vandaar 
dit besluit. 
DIT ALLES IS NOG TE REDDEN 
Kom Broekers draagt Uw steentje bij,elke 
gift is welkom.Verantwoording volgt in de: 
Broeker Berichten. 
Bijdragen kunnen gestort worden bij de Coöp.:  

:::Boerenleenbank alhier hetzij in contanten, 
hetzij door overschrijving op giro 203106 
van genoemde bank. 

P. ENT.  

1. Opening. 
2. No-tulen. 
3. Jaarverslag v.d.Secr.over 1964 
4. Financiel verslag v.d.Comm.v.Toez. 
5. Met Bestuur stelt voor de rekening 

over 1964 goed te keuren. 
6. Het Bestuur stelt voor het batig 

saldo over 1964 groot .f 24.79 
bij de reserve te voegen. 

7. Bestuursverkiezing:volgens rooster 
zijn aan de beurt van aftreden: 
de heren J.Visser,K.Pilkes en 
J.Blakborn.Allen stellen zich 
herkiesbaar. 

8. LIededelingen. 
9. Rondvraag. (Eventuele schriftelijke 

vragen kunnen worden ingediend 
bij ondergetekende). 

Namens het bestuur 
J. Pieters , Secr, 
Wagengouw 2 

Broek in Waterland. 

TE KOOP AANGEBODEN: 

Een zo goed als nieuwe KAMPEERTENT 

met dubbeldaks slaap-tent en ruime 
zit-tent met openslaande luifels. 
Geheel compleet. (Vierpersoons) 
Alles in prima staat. 
Te bevragen bij: 	C.Nooij 

Kerkplein 9 
Broek in Waterland. 

VOOR AL UW BANKZAKEN 

NAAR 

DE COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 

te 

BROEK IN WATERLAND. 

BEN KEFF, Laan 44 

Voor rijwielen en Bromfietsen. 

100% service. 

Vï.ij wensen alle lezers 
van de 

Broekergemeenschap 

goede en zonnige paasdagen toe. 


