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== RAADSVERGADERING. 	 DE FEESTWEEK. 
.s.vrjdagavond 11 juni komt de gemeente- Ook dit jaar zal de Broeker Gemeenschap 

raad weer bijeen om een aantal zaken af te weer een feestweek organiseren in de pen-
lhandelen.Het belangrijkste daarbij is welhet ode 7 t/m 15 augustus a.s.Het juiste pro- 
vaststellen van de begroting van het dienstHgramma zult U t.z.t.uiteraard nog wel ver-
jaar 1965.Mede dank zij de verhogingen van nemen.Enkele vaste onderdelen zijn gehand- 

lenige plaatselijke belastingei,waartoe de haafd,andere zijn vervallen.Het openlucht-
Raad al eerder besloot,is het mogelijk ge- bal komt er weer en wel op zaterdag 7 aug. 
bleken de begroting voor dit jaar sluitendDe muziek zal worden verzorgd door het 

t te krjgen.Daarnaast komen een aantal ande-Footlight Quintet.De Auto-puzzie-tocht op 
re onderwerpen aan de orde als het vast- zondag is vervallen.Door de enorm toenemen 
stellen van de grenzen der bebouwde konTnende drukte op de wegen en door de scherpere 
ingevolge de Boswet,wijziging van het uit- jvoorwaard.en,verbonden aan een vergunning 
breidingsp1an "dorp Uitdam",benoeming 	voor zo'n evenement,is de organisatie daar 
ambtenaar van de burgerlijke stand etc. 	Ivan te moeilijk en te riskant geworden. 

====Wel zal de vereniging "Oud-Broek" in die 
== UITREIKING VERKEERSDIPLOMA'S. 	week een speur-wandeltohht door Broek en 

'Aan de kinderen,diè dit jaar geslaagd zijn omgeving organiseren.Op de zondagmiddag 
Ivoor het jeugdvêrkeersexanien,zullen de 	j8 augustus zullen de Waterlandse Kapel en 
!diploma's worden uitgereikt op donderdag de Zangvereniging een concert geven.Voorts 
117 juni a.s.des avonds om kwart voor acht wordt gedacht aan een windhondenrace. 
fin Caf "Concbrdia".Het blijft niet bij deZoals gezegd,U hoort er nog wel meer van. 

lluistering
uitreiking alleën;voor een feestelijke op-Maar Ukunt er verzekerd van zijn,dat dit 

 zal zorgen de goochelaar Tho- ljaar nog meer dan anders zal worden ge-
t raldo.Deze avond is voor alle belangstel- istreefd naar een "elk wat wils".En vanzelf• 
lenden gratis toegankelijk.Het Bestuur van sprekend is in die week ook de kermis weer 
de Vereniging voor Veilig Verkeer hoopt, !present. 
dat vooral de vaders en moeders van de ge-i==== 
slaagden mee zullen komen om het feit van 	=== DE VOETBAL ROLDE IN BROEK. 
(voor velen)het eerste diploma in het le- jHet was gedurende de Pinksterdagen druk op 
ven van hun kinderen meer te vieren, 	en rond het voetbalveld van SDOB.Begunstig 

door uitzonderlijk goed weer werden een ad-, 

	

SCHOORSTEENSCHOUW. 	
==.=== door 

en een junioren tournooi af ge- 

IVoorzover U niet woont in een nieuwbouw- werkt,terwijl daartussen door ook de we1pen 
woning,kunt U in de komende tijd. bezoek 	1 van hun meerdere of mindere bedrevenheid 

verwachten van de Heer B.de Jongh 9 die na- un het voetbalspel blijk gaven.Aanleiding 
Imens het gemeentebestuur een onderzoek 	1was het bezoek,dat de sportclub uit de 
komt instellen naar de hoedanigheid vanuwiDuitse stad Rheinhausen wederom aan Broek 
schoorsteen.De z.g.schoorsteenschouw dus. lbDacht.Na de geslaagde uitwisseling van vo 

tu wordt verzocht de heer de Jongh alle me rig jaar(het juniorenelftal)was de zaak nu 
dewerking te verlenen,opdat hij zijn werk jop iets groter schaal aangepakt.Rheinhause 

naar behoren kan uitvoeren.Van mogelijke 	Verscheen thans met drie elftallen.Daar- 

gebreken van Uw schoorsteen,die verhoging jnaast namen aan het adspiranten-tournooi 
jvan brandgevaar kunnen betekenen,zal de Inog deel T.0.B.en E.V.C. en aan het junio-

Ischoorsteensohouwer verslag uitbrengen aan ren-tournooi Emma en C.S.C.A. 
het gemeentebestuur,hetwelk daarna verbe- De gasten uit Rheinhausen zijn al zo'n beet 
tteringen kan voorsohrijven.00k hier geldt je goede bekenden geworden.Toen wij vorig - 
Inatuurlijk dat voorkomen beter is dan gene- jaar het tegenbezoek meemaakten,h.ebben wij 

Izen.En dat U Uw schoorsteen regelmatig 	gewezen op de mogelijkheid de uitwisseling 

Imoet laten vegen is natuurlijk iets,dat 	niet te beperken tot de voetbalclubs,maar 
noch de Heer de 3ongh,noch wij U hoeven te uit te breiden tot andere .activiteiten. 
vertellen. 	 Gedacht werd b.v.aan muziekverenigingen. 



:00k in andere gemeenten vinden vrij regel- antwoord,meer b e s 1 ± s t niet.Bij deze 
matig dergelijk soort uitwisselingen plaats.: snelheid is nog enige reactie mogelijkkan 
Wellicht zou het op de weg van deBroeker men nog eenumooilplekje  in de berm uitkie-
Gemeenschapttliggen om eens te onderzoeken zen,als een tegenlegger het op ons gemunt 
of nok de uitwisseling Broek-Rheinhausen :heeft,maar dan liefst niet tegen een boom. 
uitgebreid zou kunnen worden. 	 S.A.L. 
De gedetailleerde uitslagen van de voetbal- 
wedstrijden kunnen wij 13 niet melden.Wel we-:  == 	BROEK IN WATERLAND". 
ten wij,dat Rheinhausen het adspirantentour-De propaganda-avond op 24 mei ±s,dat kan 
nooi en SDOB het juniorentournooi gewonnen: zonder overdrijving gezegd worden,een succes 
heeft.Maar belangrijker dan winnen of ver- geweest.De Leerkamer liep omstreeks 8 uur 
liezen is het feit van het ontmoeten van snel vol en er is met aandacht geluisterd 
leeftijdsgenoten uit andere plaatsen en lan-en gekeken.Van de aanwezigen meldde meer 
den en het daardoor kweken van mogelijke 	dan de helft zich meteen voor het lid-of 
vrienschapsbanden* 	 donateur-schap aan,zodat de vereniging op 

=====: het ogenblik bijna 65 leden telt,en dat ge- 
EEN GOEDE RAAD. 	 tal zal,wanneer 13 dit leest al wel weer 

Ons dorp mag zich verheugen in het bezit achterhaald zijn,want er komen nog tegelma-: 
,van een goede verbinding met de hoofdstad :tig opgaven binnen.Zoals al werd angekon-
:en met het Noorden(Monnikendam,Edam) 9 een digd is er voor deze zomer een foto/teken-',
:autosnelweg,die twee jaar geleden nog een wedstrijd georganiseerdwaarvan de resulta- 
betrekkelijk kalme verkeersweg was.Nu is 	ten in het najaar in het Broekerhuis zullen 
:het anders.In twee jaar tijd blijkt het ver-worden tentoongesteld.Er zullen prijzen wor-
keer volgens een recente telling verd.ub- den uitgereikt voor de best geslaagde foto 
beld,terwijl de voorzieningen met uitzonde- (zwart-wit of kleuren)en voor de beste :be-
ring van de verbreding in Broek en bij het kening(of aq.uarel)van een gezicht op of in: 
Schouw,niet veranderd zijn.Dat betekent:op : Broek.Daarbij is speciaal gedacht aan de 
het stuk naar Monnike-ndam vrijwel geen uit-: plekjeshiizen of doorkijkjes,aan waterlopeh, 
wijkmogelijkheid in de vorm van parkeerha- erventuinen.of straatdetails,d±e karakte-: 
vens en op het. stuk naar Amsterdam slechts: ristiek zijn voor het oude Broek.Verder gel-
weinige mogelijkheden .Vooral in de onover- den de volgende regels.-Ieder kan ten hoog-: 
zichtelijke bochten van beide trajecten be-ste tien stuks inzenden(adres J.P.Mars, 
tekent dit direct levensgevaar.Hoe groot:Iceerngouw 8)de sluitingstermijn is vastge-
:dit gevaar is ondervonde wij kort geleden, steld. op 1 september 19659 de inzendingen 
toen wij ca.95  K.M.per uur rijdend,door een blijven het eigendom van de inzenders. 
tegenliggerdie aan het inha3,enwas(komend:Voor kinderen (t/m 16 jr.)geldt een afzon-
uit de richting Amsterdam)tegemoetgeredenderljjke beoordeling. 
:werden.De man 9 naast een lange vrachtauto 
.met oplegger rijdend met een snelheid. van 	 BURGERLLJKE STAND. 
eveneens 90 a 100 zag ons plotseling aan- GEBOREN: Harry Timonz.v.J.P.Mars en K.W. 
komen en besefte dat nog weinige tiental- Hetjes; Marco Rob±n,z.v.A.Kruidenier en 
len meters ons sche±d.den.Remmen zou voor C.G.Bakker; Nicolaas,Hermanus,Maria,z.v. 
hem zinloos zijndaar was de oplegger te 	S.W,Velzeboer en LA.Konijn. 
lang voor)en uitwijken?Wij besloten niet af GETROUWD: 0livier,Robert,oud 19 jaar en 
te wachten wat de tegenligger(die al begon Saueresig9 Elisabeth,oud 20 jaar. 
te slingeren)zou doen:er was nog 96n kans Slegt 9 Jacoboud. 23 jaar en Tijmstra,Neeltje 
en dat was de berm in.Nû is die berm heel :jeitje 7 oud 22 jaar. 
zacht en bovendien staan er(mooie)bomen in. 
:Eén van die bomen misten wij op 3  c.m.ter- 	 ADVERTENTIES. 
wijl onze auto zich circa 70 c.m.diep in de  
modder ploegde.De man was verderop(zich 	VERLOREN. op 5 mei j.l. in Garage 
•bewust van zijn ernstige fout)gestopt en 	Hogetoorn, een groen zijden,met wol 
liep terug.Drie in allerijl gestopte vracht- 	gevoerde herenshawl. 
wagenchauffeuI's hadden zijn nummer al geno- 	 J v d Slu s 
teerd en bleken bereid te getuigen,als wij : Dorpsstraat lA 
wilden.Omdat de man,d±e inmiddels gearri- 
veerd was,ruiterlijk schuld bekende hebben  
wij het maar gelaten -de woede van de vracht- Voor 

 
Voor Uw blijk van deelneming en mede- 

ten spijt.En van hen zei: 
: 

leven hij het overlijden van onze Man, 
Die man moest voor 5 jaar zijn rijbewijs kwijt Vader en Grootvader 
hij is een gevaar op de weg.Het zit ons tot. JAN PIETER MARIE VAN DIEREN 

:hier ... iedere dag maken wij op deze weg 
. betuigen wij U onze hartelijke dank. 

zoiets mee,TJ heeft geboft,maat hoevelen Uit aller naam 
zijn er al niet voor hun leven invalide •• C.A.van Dieren-Voogd. Op dezelfde dag(onze auto was 's morgens 

Br.in Waterland,jun± 1965 met twaalf man uit de berm geduwd)zagenvrij, 
rven 7. 

terugrjdend naar Broek hoe een tegenlegger 
op dezelfde wijze als wij een duik voor zijn  
leven moest maken,bijna op dezelfde plaats. 
Hij had geluk:er was een van de schaarse 	: EER KEEF, 	Laan 44 

parkeerhavens,die hem mogelijkheid tot Uit-: voor rijwielen en bromfietsen 
wijken bood... Moraal: op de weg,d±e ons 	: 

100 % dierbare dorp tot(levens)verbinding dient service. 	 . 

is een snelheid van hoogstens 80 KM ver- 


