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N kORTE RAADSVERGADERING, 	 BEKENDMAKING. 
In de raadsvergadering van 1 april 1.1. 	Het hoofd van het gemeentebestuur van Broek 
werd door de raad geld beschikbaar gesteldin Waterland maakt bekend,dat vanaf 28 mei 
voor het verder bouwrijp maken van het uit-1965 gedurende vier weken ter gemeentesere-
breidingsplan Havenrak.Daarbij gaf de raad tarie voor een ieder ter inzage ligt een 
te kennen het op prijs te stellen indien opontwerp tot herziening van het uitbreidings-
korte termijn ook begonnen zou kunnen wor- plan Corn.Roelestraat(perceel L.C.Huis). 
den met de aanleg van de verbindingsweg 	Gedurende genoemde termijn kunnen door be- 
tussen het Paulplantsoen en de Nieuwbouw. langhebbenden bij de gemeenteraad bezwaren 
Het plan daarvoor is op korte termijn ge- worden ingediend. 	Het Hoofd van het 
reedgemaakt en op 14 mei werd een korte 	. 21 mei 1965. 	gemeentebestuur voornoemd; 
raadsvergadering belegdwaarop als enig 	 H.G.M.te Boekhorst. 
agendapunt voorkwam de aanleg van deze weg====  
De raad verleende het daarvoor gevraagde 	 UIT DE 5-I REVUE. == 
crediet en inmiddels is reeds met de werk-zoals beloofd,nemen wij onderstaand de tekst 
zaamheden begonnen.Door dhr.J.J.Witteveen op van het succeslied uit de 5-mei revue. 
en een aantal andere ingezetenen was in 	Als 15 deze tekst liever zingt dan leest 9 daia 
die tussentijd geadresseerd aan B.en W.en kunt 15 dat doen op de wijs van"Ast effe kan.' 
de Raad met het verzoek om maatregelen te 	 - - 
nemen dat het vervoer van bouwmaterialen We hebbeb 3 eeuwen rustig lopen dwalen 
niet meer langs het Havenrak zou gaan.Uit We kennen Holland van de haver tot de gort 

bovenstaande blijkt,dat het gemeentebestuur 	weten veel van sociale kwalen 

reeds de nodige voorbereidingsmaatregelen Maar die zijn er niet in Broek 
had getroffen.Dat daarmede alle problemen Maar die zijn er niet in Broek 
rond het Havenrak opgelost zijn,is een il Want daar was nog nooit een cent te kort. 
lusie.Het overige zware verkeer(vrachtver- 	 refrein 
voer en autobussen)zal voorlopig nog van Want in Broek in Waterland houden ze alles 

deze toegangsweg gebruik moeten blijven 	 /in de hand 

maken. 	 . 	 En we zijn zolekker dicht bij Amsterdam 
Met een ronde K.I.en een diaconie 

VUILNISEL RS. 	 Doen ze alles als het ook maar effe kan. 

Nog  steeds zijn er een vrij groot aantal in- leden hongerdorst en veel ellende 
gezetenen,die hun vuilnis aan de ophaal- Roesten door tot op het kale been 
dienst meegeven in bakken,emmers en kisten,.yersloegen  duivel en zijn Geuzenbende 
die niet het standaard model hebben.Het Maar nu zijn we weer in Broek 
gemeentebestuur heeft nog niet zo ver wil-Maar nu zijn we weer in Broek 
len gaan om een verplichting in het leven Nant daar is heus nog wel een pak te leen. 
te roepen voor het uitsluitend gebruik van 

E standaard-emmers.Wel wordt nogmaals een 	r is een leenbank waar je goed kunt bergen 

dringend beroep op U gedaan om U,voorzover an koe of paard of je hele huis 

dat nog niet gebeurd is,te voorzien van 	oor je het weet zit je lekker in de zorgen  

een dergelijke vuilnis-eminer.0 kunt ze ter Daarom zijn we nu in Broek. 
gemeente-secretarie verkrijgen tegen beta- Daarom zijn we nu in Broek 
ling van f 9.50. 	 Want zijn zo arm als een kerkmuis. 

SPREEKUUR BURGEMEESTER
- 	Schoolreisje 

Het avond-spreekuur van de burgemeester 	
et driedaagsschoolreisje van de leerl.van 

van 7 juni vervalt uiteraard(2e Pinkster- de 5e en 6e klas van de 0.L.S.I zal dit 
dag) en wordt verschoven naar maandag 	jaar plaats vinden op 9,10 en 11 juni. 
14 juni a.s. 	 De tocht gaat naar Schoorl.Het een-daags 

schoolreisje van de le t/m 4e klas is 
vastgesteld op 15 juni a.s. 



==ËLÛÏMË—EN ÏL11 HOIDÈ 	 ENG. 	==== 	 VERKEERSEXAMEN. 
Wegens ziekte van voorz.D.Tjbbels werd de Deelgenomen hebben in totaal 39 kinderen. 

:Jaarvergadering geopend door de vlcevoorz.:Daarvan  slaagden er 34.Van de ..O..L..S.I..slaag-
d.hr.P.Roos,waarna de notulen en de ingek. den 27 kinderen,van school 11,2 en van 
stukken werden behandeld.Voor de a.s.ten-::school iii 
toonstelling in dec.zullen de keurmeesters==== 
S.de Jong uit Groningen en J.Hartiand het 	 SPORTDAG. 
pluimvee keuren.O.Vermeulen uit Bunnik en Zaterdag j.l.hebben de leerlingen van de 
C.Gelein uit Aalsmeer zullen de konijnen 	hoogste drie klassen van de O,L.scholen te. 

beoordelen.Bij de bestuursverkiezing wer- Broek in Waterland,Zuiclerwoude en Uitdam 
den de heren P.Roos en G.Hoetmer herkozen, weer hun sportdag beleefd,die georganiseerd 

terwijl in de plaats van dhr.ITbbels dhr 	was door de Voetbalveren.SDOB en de Veren. 

J.Joosten uit Ransd.orp werd gekozen. 	Volksonderwijs,afd..Broek in Wa±erland.Het 
Dhr.D.Ilbbels werd gekozen tot Erevoorzittermo0ie weer heeft er toe bijgedragen dat het 
Hij is voorz.geweest van 9/3 1944 tot 	een dag is geworden die klonk als een klok. 

27/4 1965.De heren P.Roos en J.Hoetmer 	Prettig was dat nu ieder kind in aanmerking 

werden benoemd tot afgevaardigden naar de kwam voor een diploma.En nu weer flink 
Algemene vergadering van de Raad v.Bebeer trainen voor het volgend jaar 
in juni te Utrecht.Volgens de Kascommissi Voor de organisatoren en voor de kinderen 
sloot de rekening met een klein batig 	was het jammer,dat zo weinig ouders belang- 

saldo.Van de renteloze lening,welke bij de : stelling voor deze dag hebben kunnen op- 
leden was aangegaan voor aankoop nieuwe 	brengen. 
kooien,werd f 100.---- uitgeloot- 
Voor de a.s.Jongdierendag voor pluimvee 	 BURGELJJKE STAND. 

op 11 sept komt keurmeester J L Iieyer it GEBOREN Jan, zoon van J doetmer en F Ver- 
den Helder een hokkëuring houderVoor de 	 wey. 
konijién komt dhr.J.v.Bloemendaal uit Har- :'ONDERTROTJWD: Olivier,Robert,oud 19 jaar en 

derwijk de dierenkeuren. 	 . 	Saueressig,Elisabeth,oud. 20 jaar. 

De contribütie is voor de leden verhoogd 	 Slegt,Jacob,oud 23 jaar en Tijmstra 

: tot f 5.-- 	voor donateurs tot f'2.50. 	
Neeltje Jeltje, oud 22 jaar 

:,Voor jeugdleden wordt nu f 0.50 contribu- GETROUWD: Gentenaar,Gerrit, oud 22 jaar en: 

tie genomen. Hierna werd de vergadering 	
. 	Ravenek,Wiflemina Maria,oud 19 jr.. 

gesloten. 	
. 	Spanje,Wiliem, oud 26 jaar en 

Beund.er,Lena lViaria,oud 23 jaar. 
PLUlflTEE-EN KONWENHOUDERSVERENI GING. == 

Deze vereniging maakte op 19 mei haar jaar- 	 ADVERTENTIES. 

:lijks uitstapjeDe tocht ging naar het  
:Openlucht-Museum te Arnhem.'s Morgens om 	Hengelsportartikelen en nog vele 
zeven uur vertrok men men per Bus van de . 	andere koopjes met 10 en 20% korting. 
Fa.Oorbeek met 38 passagiers via Loosdrecht 	0.a,zonnehoeden en -petten,gieters, 

:naar de Pyramide van Austerlitz waar we 	harken,klompsokken enz.enz. in de 
voor de eerste keer stopten.Vandaar naar 	BROEKER BAZAR. 
Renkum waar wij in de Westerbouwing een  

. . 	 Dorpsstr.3 Tel.242 
broodje gingen eten en verder naar het 	. 	 ' 	- 

. 	 Broek in Waterland. 
Openluchtmuseurn 	Arnhem, rnnem waar wij 4 uur  
bleven.Het bekijken van dit Openluchtmuse-  
um is de moeite waard o.a.vele oude boer-. 	TE NOOD. 
dorijen en huizen,kruidentuin,molens,oude . 	 GOGGO - SCOOTER 
papiermolen(waar het nog geschept werd.) 	Te aanvaarden tegen elk aannemelijk 
Om halfzes werd weer gestart in de thuis- 	bod.. 
richting.Nog eenmaal werd in Renswpude 	

C.Leegwater 

opgestoken.Het was de hele dag mooi weer 	
Dr.C.Bakkerstr.15 Tel.339 

en allen hebben dan ook genoten van dit 	
Broek in Waterland. 

uitstapje hetgeen voor het bestuur alsmede  
voor de Fa.Oorbeek zeer plezierig is. 	 COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 	1 

OUD PAPIER ACTIE. == 
Fanfarecorps Zuiderwoude. 

Het resultaat van de oudpapieracties is 
een succes geweest.Wij hadden 3439 Kg.pud 
papier en dat heeft opgebracht f 202.07. 
Allen die hieraan hebben meegewerkt zeg-
gen wij bij deze hartelijk dank. Het ligt in 
de bedoeling er mee door te gaan.Indien 
U wat heeft,laat het ons dan weten,dan ko-
men wij het bij U weghalen.Wilt U zo goed 
zijn het weer te sorteren en te bundelen ? 
Indien het mogelijk is komen wij zaterdag 
29 mei. 	 G.de Oude. 

BER KEFF Laan 44 
voor rijwielen en bromfietsen 
100 % service. 

BROEK IN WATERLAND. 

Wederom werden we dezer dagen opge-
schrikt door de Brandsirene welke een 
brand aankondigde in onze gemeente. 
Gelukkig kon door snelle hulp erger 
worden voorkomen en kon de brand tot 
een minimumworden beperkt. 
Dit kan ons allen overkomen en dan 
misschien met minder geluk.Houdt dus 
geen overtollig geld of waardepapieren 
in huis en open een spaarrekening of 
neem een safeloket in gebruik bij onze 
Bank. Het is dan veilig voor brand en 
tevens voor inbraak bewaard. 
Verder alle bankzaken. 

Coöp. Boerenleenbank 
Broek in Waterland. 

C.Nooij, kassier. 


