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ORGAAN VAN DE STICHTING „DE DROFKP GidMEENSCHAJY' 

DE FEESTVTEEK NADERT. 
Het is bijna zover.Nog twee weken en de 
feestweek-1965 neemt een aanvang.Er is 
door het comit,d.at dpor de Broeker Gemeen-
schap is ingesteld,hard gewerkt.De organi-
satorische voorbereiding is "rond".Het is 
nu nog een kwestie van technische uitvoe-
ring.Maar ook dat zal wel in orde komen. 
U krijgt nog een uitgewerkt programma thuis 
in de bus.Daarin vindt U alles,wat U weter 
wilt over aanvangstijden,toegangsprijzen enz. 
Er is van zaterdag 7 tot en met zaterdag 
14 augustus iedere dag iets te doen.En na-
tuurlijk:van woensdag 11 tot en met zondag 
15 augustus is er de kermis.11iemand be-
hoeft in die week zich te beklagen,dat het 
een dooie boel is.Er is naar gestreefd om 
voor iedereen iets attractiefs te organi-
seren.Ret is dan aan U om te laten zien, 
dat er niet tevergeefs wordt georganiseerd. 
Wij hopen,dat velen van hun belangstelling 
blijk zullen geven.Laat het sportterrein 
in die week het middelpunt zijn van een op-
gewekt feest.Nodig Uw vrienden,familie en 
kennissen uit om naar Broek te komen.7ant 
ook hier geldt hoe meer zielen,hoe meer 
vreugd. En laten we hopen,dat het weer dit 
jaar een beetje mee wil werken.Veel zomer-
weer hebben we ot nu toe niet gehad.Eris 
dus alle kans,d.at de zomerperiode nu inde 
feestweek valt. En ten slotte.-indien het 
comité een beroep op U doet om in 69n of 
ander opzicht de helpende hand te bieden, 
stelt U hen dan niet taleur.Een dergelijke 
organisatie is geen kleinigheid en vele 
handen maken licht werk Met elkaar en 
voor elkaar:laat dit het motto zijn van 
onze komende Broeker Feestweek, 

RAADSVERGADERING. 
Op donderdag 15 juli j.l.vergaderde de 
gemeenteraad.Het was dit maal geen uitge-
breide agenda.Een twintigtal ingekomen 
adressen van J.J.Walpoott werd voor ken-
nisgeving aangenomen;tot onderwijzer in 
vaste dienst aan de o.l.school 1 werd be-
neomd de Heer W.Drijver;tot bestuurslidvan 
de stichting Het Broeker Huis werd. benoemd 
de Heer J • van Rijk.Vastgesteld werd een 
herziening van het uitbreidingsplan om het 

mogelijk te maken,dat bij de boerderij van 
L.C.Huis aan de Corn.Roelestraat een woon-
huis wordt gebouwd.Verkocht aan Staatsbos-
beheer werden twee perceeltjes buitendijks 
land bij Zuiderwoude,genaamd de "kleine en 
grote burgemeester".Het belangrijkste punt 
van de agenda was het aankopen van een ge-
deelte terrein van de Heer J.Grift te Zul-
derwoude.In een vorige vergadering was land 
gekocht van de Necl.Herv.Gemeente aldaar. 
Gedeputeerde Staten gingen daarmede niet 
accoord,omdat woningbouw op dat stukje land 
planologisch niet verantwoord werd geacht. 
Tegen bouwen op het naastliggende perceel 
van dhr.Grift bestonden echter minder be-
zwaren.Nu werd het vorige aankoopbesluit 
ingetrokken en eer, nieuw aankoopbesluit 
genomen.Het is te hoen,dat nu op enigzins 
korte termijn het bouwen van enige woning-
wetwoningen te Zuiderwoude een aanvang kan 
nemen.Een lang gekoesterde wens zou daar-
mede in vervulling gaan. 

EEN MOOI CADEAU. 
De o.l.school 1 heeft een piano ten gescen-
ke gekregen van de Heer K.v.d.Vegte. Een 
prachtig uadeau,waar,naar wij hopen,de 
school veel genoegen aan zal beleven. 

AANVANG NIEUVE SCHOOLSEIZOEN. 
Voor alle zekerheid herhalen wij hier nog 
eens de mededeling,dat alle scholen in de 
gemeente Broek in Waterland na de zomerva-
cantie weer beginnen op dinsdag 17 augus-
tus en niet,zoals eerst bekend is gemaakt, 
op maandag 16 augustus. 

STUDIEBEURZEN. 
Nu het nieuwe schoolseizoen binnen afzien-
bare tijd weer begint,willen wij nog eens de 
aandacht vestigen op het gemeentelijke stu-
diefonds.Voor hen,die een voortgezette op-
leiding volgen en voor wie de daarmede ge-
paard gaande kosten bezwaarlijk zijn,kan een 
toelage uit het studiefonds worden gegeven 
Dit kan b.v.zijn een vergoeding van de ver-
voerskosten,maar het kan ook betekenen een 
toelage,al dan niet later terug te betalen 
De toekenning is afhankelijk van de financi 
cle situatie van het gezin en van de behaal- 
de prestaties .Aanvragen kunnen gericht wor-4- 
den aan het college van B.en W. 



ZUIDERWOUDE. === 	 === COLLECTEN-OPBRENGSTEN. 
Om meteen maar met de deur in huis te 	1. De collecte voor het Roode Kruis heeft 

vallen:in 't kerkje te Zuiderwoude wordt 	in totaal opgebracht f 574.--,verdeeld 
een ander orgel geplaatst.Hoe men daartoe 	als volgt :Broek in Waterland. f 458.50. 
zo heeft kunnen besluiten,vraagt U ?.Wel, 	Zuiderwoude f 65.--- en Uitdam f 50.50. 
't orgel,dat er nu al weer jaren staat, 	2. De Anjercollecte had als eindresultaat 
voldeed niet al te best en daarom was 't 	een bedrag van i' 187.43. 
heel wenselijk dit door een ander te ver- 	Hartelijk dank namens de organisatoren 
vangen.Nu deed zich 't geval voor,dat de 	aan collectanten en gevers. 
kerkvoogdij een orgel kon overnemen uit de 
Gereformeerde kerk in Grjpskerk,waar een 	 HET WITTE KRUIS I. 
spiksplinternieuw orgel wordt geplaatst. Op 3 september start een Moedercursus,die 
't Orgel,dat zij daar hadden,was voor hun georganiseerd wordt door de Vereniging 
grote nieuwe kerk te klein en is nu door "Het Witte Kruis" afd.Broek in Waterland. 
de kerkvoogdij van Zuiderwoude overgenomen De cursus omvat 8 lessen en is niet alleen 
en wel voor zulk een lage prijs,dat men dit bestemd voor aanstaande moed.ers,maar ook 
buitenkansje meende niet te mogen missen, voor hen die meer willen weten omtrent be-
terecht,want 't is nog een heel goed in- valling,verzorging zuigelingen e.d. 
strument met welluidende klank, 'n echt 	Zij,die belangstelling hebben deze cursus 
pijp-orgel,zelfs met voetklavier.Door de 	te volgen kunnen zich opgeven bij Zr.Crouse 
goede en onbaatzuchtige zorgen van onze 	Zuideinde 23a,Broek  in Waterland. 
kerkvoogd de Heer C.de Boer is 't instru- Nadere mededelingen over deze cursus,zoals 
ment uit Grijpskerk hierheen gebracht en 	kosten en plaatsvan samenkomst in de vol- 
zijn de gevoelige onderdelen aanstonds in gende Broeker Gemeenschap. 
de kerk neergelegd.Wat IJ,wanneer U langs 
't kerkje komt,buiten ziet liggen,zijn de 	 BURGERLIJKE STAND. 
z.g.sierpijpen(waar geen geluid uit komt, GEBOREN:, Ronald.zoon van Nicolaas Valstar 
dus nep)en wat hout,&at nog met een zeil 	 en Hendrika W.van Reenen. 
is toegedekt.Intussen is er een begin ge- 0NDERTRUWD: Jan Mulder,oud 25 jaar en Jo- 
maakt met 't monteren van 't instrumenten 	 hanna Neubauer,oud 19 jaar. 
wel z6,dat 't bestaande houten frontje, 	GEHUWD: Pieter S.Ruyterrnan,oud. 33 jaar en 
dat op zichzelf een fraai kunststuk is,kan 	Roelofje van Kampsn,oud 20 jaar. 
worden gehand.haafd.Met de koopprijs alleen 	Antoon Albert Zasada,oucl 33 jaar 
is men er natuurlijk nog niet.Daar komen 	 en Leny v.d.Snoek,oud 22 jaar* 
diverse kosten,b.v.voor demontage en we- OVERLEDEN: Dobber,Eefje,oud. 87 jaar, 
deropbouw,bij.Gezien de financiële draag- 	 weduwe van J.Bergen. 
kracht der kerkelijke kas was 't vanzelf- 
sprekend een ernstig punt van discussie, 	 ADVERTENTIES 
of men,al was de prijs laag,wel tot aankoop 
zou overgaan.Zoals gezegd men besloot tot 	GROTE OPRUIMING 
aankoop en dit om tweerlei redenen:in de 	van vele restanten tegen spotprijzen. 
eerste plaats was 't wel een byzonder bui- 	 Wed.K.Bekebrede 
ten kansje,dat voor een hél lage prijs eer 	 Broeker Bazar,Dorpsstraat 3 
goed pijporgel kon worden overgenomen,zodat 	 Broek in Waterland. Tel.242. 
men zich dit buitenkansje niet durfde la-  
ten ontlopen enind.e tweede plaats meende  
men wel te mogen verwachten,dat er giften TANDARTS HOEDEMÂN' is afwezig van 
voor zouden binnenkomen.In deze verwach- 	6 juli tot 23 augustus a.s. 
ting is men aanvankelijk niet teleurgesteld, Voor spoedgevallen centrale dokters-
want reeds kwamen er giften binnen,een van dienst tel. 020-4252779020-42578. 
.1' 50.--,een van .1' 10.-- en een van f 100. 	De oontrlepatienten van juli en 
Maar veel meer is nog nodig en daarom 	augustus worden verwacht tot 
hoopt de kerkvoogdij zéér,dat op deze eer- 	15 september a.s. 
stelingen nog een hele stroom giften(gro-
tere en/of kleinere)zal volgen. 
Zoudt U,die dit leest,00k willen bijdragen? TER OVERNAME AANGEBODEN: 
GraagJU kunt die bezorgen aan de pastorie. ERRES Wasmachine en EDY Centrifuge 
Elke gift,groot of klein,is welkom en 	 A.Kruidenier 
stemt tot dankbaarheid.En,wordt 't orgel 	 w.s."Flor del Campo" 
eenmaal gebruikt,dan zal een ieder,die t 	 Molengouw nabij 48 
hoort,d.ankbaar zijn en blij dat 't er is. 	 Broek in Waterland. 

B.E. 

AVONDSPREEKUUR BURGEMEESTER. 
In de maad.d augustus vervalt het avond-
spreekuur van de Burgemeester.Het eerst-
volgende avondspreekuur zal weer zijn o 
maandag 6 september a.s.van 8 tot 9 uur. 

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