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=« KENT U DE VERKEERSREGELS ? ==:=
Deze vraag werd woensdag 24 juni j.l. ge-
steld aan enige inwoners van ons dorp.' Zo
maarjinidden opstraat en zonder dat men er

p verdacht ijras.Eeze "overval"was georga-
niseerd door het Verbond voor Veilig Ver-
ceer.U weet,althans behoort te wetenjdat
het verbond een grootsoheepse aotie heeft
ngezet in deze zomermaanden ter propage-

ring van de veiligheid in het verkeer.De
Gulden Regelsjresp.voor voetgangersjwiel-
rijders en gemotoriseerd verkeer,alsmede
de slagzin Veilig Uit - Veilig ThuiSjVor-

de-ze aatie een onderdeel.De blik-
embezoeken,die aan een aantal gemeenten

worden gebracht en waarby dan enige perso-
nen worden getest op hun verkeerskennisj
>ehoren ook bij de actie.En zo stonden wy

dan vorige week woensdag(Yrij dat waren een
ertegenwoordiger van het Verbond,de post-
ommandant der Rijkspolitie en Uw hoofdre-
acteur)op de hoek borpsstraat-Parallelweg
n sommeerden enkele \(brom) FIETSERS tot
fstappen.Ons verzoek of men enige ver-

ceersvragen wilde beantwoorden viel geluk-
ig bij alle elachtoffers in goede aarde.
een wonder eigenlykjmen kon bij goede be-
ntwoording van drie vragen boekenbonnen
n de waoht slepen tot in totaal een waar-
e van / 10.—.Bovendien kreeg men bij dele
oede antwoorden het recht om mee te doen

n een landelijke wedstrijd.Baartoe moest
en ter plaatse een viertal voorrangsvra-
en op een formulier beantwoorden.V/ij heb-
len zes personen ondervraagt,waarvan er
rie het tientje in de -wacht sleepten,t.w.

liej.Ans Bosohma en de" heren. C.de Vries
n G.Esmeyer.Be invulling van het wedst?yd-
ormulier gesohiedde alleen door mej.
osohma feilloos.Nu dus maar afwachten,of
ij in de prijzen valt.Wilt TJ weten,of de
ragen moeilijk waren? Welnu,hier volgen er
nige %
. mag men altijd met tv^eeen naast elkaar

fietsen ?.

. wat is de maximura-snelheid voor een

bromfiets in de bebouwde kom ?.

. op een normale kruising gaat verkeer
van rechts voorjwelk verkeer van links
moet U als fietser echter ook voorrang
verlenen ?.

. als U een hoek omgaat,steekt U natuur-

ijk Uw arm uit als richtingwijzerjmaar wat
oet U dan bovendien nog doen ?

)e "hamvraag"die aan een ieder werd gesteld
uidde s"mag U als bromfietser op een rij-

wielpad een hond geleiden ?",Wij geven de
antwoorden niet,daar moet U thuis maar eens
ver nadenken.Tot slot nog dit:doet alle-
aal Uw best voor een Veilig Verkeer.

Veilig Uit - Veilig Thuis. , _
~ ~ 3*

'.S. .U weet tooh,dat Broek in l/7aterland eeh
igen afdeling van het Verbond heeft ?.

yieuwe leden zijn nog steeds welkomJ Contri-
lutie f 2.— per jaar.Aanmelden bij de heer
il.'SfflityKerkplein 895tel.221 en bij de heer
.Pieters,woonark a/d Galggouw,telv259»

=== NOCMAALS; KIKKER3.
)e kikker-affaire heeft nog een aardige na4-
leep gehad,In de gemeente Rilland-Bath inj
eeland had men de publicaties over onze
ikkers gelezen.Nu is de genoemde gemeente
etrokken geweest bij de watersnoodramp in
953-1^ herinnert zich misschien,dat de
ioenmalige burgemeester daarbij verdronken
s.Een van de minder belangrijke gevolgen
an de ramp was,dat er praotisch geen kik-

cers meer in leven waren.Men miste het ge-
waak van de "boerennaohtegaal".Be redding
it deze situatie werd gebracht door Broek;
n V/aterland. Op verzoek van de burgemeestef
an Rilland-Bath zijn hier 50 kikkers gevan-i
en en j.l.zaterdag naar Zeeland getrans-
orteerd.Zo hebben wij nog een laatste steen-
:e kunnen bijdragen in de liquidatie van de

amp.

=== OUBERAVOm). ==

rijdag 10 juli a.s.zal in het gymnastieklo-l-
caal der O.L.school I een ouderavond gehou
en v;orden.Behalve het huishoudelijk gedeel
e zal er ook dit jaar weer een z.g.aaiige-
aam gedeelte zijn,waarin door de kinderen
nkele ingestudeerde stufcjes en liedjes teh
ehore zullen worden gebracht.Tenslotte zal
fsoheid worden genomen van de kinderen,die
e school verlaten.Het aanvangsuur is b
>aa-ld op 8.00 uur n.m.Be hierop aansluitehf
e i^omervaoantie duurt van 11 juli tot en

t '16 augustus.
e eerste schooldag na de vacantie is dus
aandag 17 augustus 1959.

C.L.



miTSBIBLIOTHEEK. ===

n de zomermaanden "blijft de bibliotheek ge-
pendjiedere woensdagavond van 7 - S uur
n het Broekerhuis.Het "boek van Pasternak

Dr.Z3ivago"is aangekocht en al in de cir-
ulatie opgenomenjook het hoek van Prinses
ilhelminasEenzaani9maar niet alleen.

== AF7/EZIGHEID BURGEji'IEESTBR. "

Van 11 juli t/m 8 augustus a.s.hoop "ik met
vacantie te gaan.Wellicht ziet U mij in die
eken nog wel eens in de gemeentejdoch dan
.s"am'bteloos "burger". Zoals gehruikelijk
reedt de wethouder J.de Boer op als loco-
urgemeester ."Voor lopende zaken kunt U zich
iteraard ook steeds tot de gemeente-secre^
aris wenden. te B.

BBKEHDMAKING. =====

Gemeente BROEK IN WATBRLAND.

Partiele herziening uifbreidingsplan.
et hoofd van het gerneente'bestuur van
roek in Vfeterland maakt "bekendjdat het
cor de gemeenteraad "by besluit van 12 juni
95S vastgestelde pl'an(uitgewerkte kaart)
ot partiele herziening van het uitbrei- .
ingsplan-in~onderdelen dezer gemeente^zo-
is dit door gedeputeerde staten van Noord?^
olland is goedgekeurd bij besluit van 17

uni'1959 nr.201jvqor een ieder ter gemeen4
e-secretarie ter inzage ligt.

Broek in Waterlandj 3 juli 1959»
Het hoofd van het gemeentebestuur voor-
noemd. H.G.M.te,Boekhorst.

NootrBetreft KerkpleinjLeet-en Roomeinde.
en de Erven.

sbRiGSRb-iJKe "SMir;" ===
SBQREN; Grietjejdoohter van LodderjElbert

n 01y,Antje,
JDERTROlTlCDs Tuin^HarnijOud 30 jaar en

Crijgsmanj Catharinaj cud 21 jaar.

PREDIKBEURT'EN. ===

ROEK IN V/ATERLANDj'
juli 5 10 uur v.m. Ds.H.van Coeverden

bediening Heilige doop.
10'uur v.m. cand.P.van Dijk,

(Nieuwerkerk a/d Ussel.)
jlO uur Vem.cand.J.de Jong(lJtrechti)
j 10 uur v.m,cand .H.Veldkarap

(den Eaag).-

12 juli

6

jnli
juli

ADVERTENIIBS. ====

TnKOOP gevraagd degelijk woonhuis.

Bventueel ruilen met mooie woning in

Amsterdam Noord. D.Visser

Distelweg 1
Amsterdam N.

AANGEBODENj 2 clubs met ronde tafel

staande schemerlamp tegen elk aanne-
melijk bod.

A. BUSTER

Parallelweg I90.

V/egens emigratieplannen te koop' aange-
boden een vrij te aanvaarden(zeer ruime)
woning met flink erf (900 m2)
Te bevragen bij Jb.Lof jWagengoUw.342.

VACANTIE KRUIDENIBRS

BROEK IN WATERLAND.

In navolging van.vorig jaar^geven wij
U hier het rooster van onze wettelijk
geregelde Vacantie.
Op dit roogter kunt U zien wanneer de
betreffende kruideniers met Vacantie

gaan en, welke winkels dus gesloten zijn
Van 13 .juli t/m 18 juli:

De winkels gelegen ten Zuiden van de
Provincials v/eg.

Van 20 .i^li t/m 25. .juli;

De winkels gelegen aan de.Parallelwegj
Het Havenrak en het,Leeteinde.

Van 27 .juli t/m. 1 aug.

De overige winkels,t.w.aan de Dorps-
straat en het Roomeinde.

Wij hopen weer op Uw aller medewerking
te mogen rekenen,. en zijn na deze week
vacantie weer gaarne tot Uw dienst.

De gezamenlijke kruideniers.

Hier had Uw bijdrage in copie

voor de -Broeker Gemeenschap

kunnen staan.

V


