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GEVRAAGD: WENSEN EN IDEEEN. 	 brievenbus van het gemeentehuis is voldoen- 
Het is nog harte winter.Het Havenrak is :d.e.En er behoeven echt geen zeven namen op 
een prachtige ijsbaan.Duizenden hebben hetdat briefje te staan.Dat zou wellicht te 

:afgelopen weekeinde perschaats de Water- veel gevraagd zijn.Wij zouden het byzonder 
landtocht gemaakt.En toch is het comité 	op prijs stellen,als 13 allemaal wilt meeden 
voor de Feestweek 1964 al weer aan de gangken en ons van het resultaat van dit denken 
geslagen.Het is nog lang geen augustus. 	op de hoogte stelt. Wij zijn benieuwd 
Dat lijkt maar zo.? De tijd gaat zo verras- === 

AANGEBODEN. send snel,dat het echt wel zaak is nu  
reeds de voorbereidende maatregelen te 	VEILIG VERKEERSAVOND MET DE NACO. 

treffen.Het Comité is dan ook afgelopen 	Wij gaan maar in dezelfde stijl door D±t ar- 

m 	 tikeltje vraagt niet,rnaar biedt iets aan. :maandag als zodanig geinstalleerd.Het be-  
staat  uit de heren Lobbes,Kesting,Beets, Op dinsdag 4 febr.a.s.kunt 13 's avonds om 

Broeder,Visser,Voorderhake en Leeflang. 	8 uur in Concordia terecht,waar de plaatse- 
Wij kunnen ons er van verzekerd houden,dat lijke afdeling van het Verbond voor Veilig 
de heren hun uiterste best zullen doen om Verkeer een avond belegt.Deze avond wordt 
ons ook deze zomer weer een plezierige 	verzorgd door de NÂCO(U allen wel bekend). 
week te bezorgen.Dat zij dit niet alleen :En van de heren van de NACO-staf zal een 
kunnen,maar daarbij de hulp en steun van 	inleiding houden over het bedrijf en daarbij 

velen nodig hebben,is 13 natuurlijk bekend. ook aandacht schenken aan de verkeersvel-
:: En wij en zij rekenen erop,dat U,als 13 dat ligheid.Bij een bedrijf met een groot wagen-
gevraagd wordt,deze hulp en steun gaarne park als de NACO is dit uiteraard zeer be-: 
zult verlenen.0 wilt vast de data weten ? langrijk.Daarna zullen een aantal reisfilms 
Dat kan.De feestweek wordt gehouden van worden vertoond. 
8 t/m 16 augustus a.s.;kermis is er van 	Ervt zo af en toe nogal eens wat critiek 

12 t/m 16 augustus. Uw eerste daad van 	geoefend op de dienstuitvoering bij het 

moeleven kan hierin bestaan,dat 13 de 	autobusbedrijf.Welnu,Veilig Verkeer biedt U: 

missie kennis geeft van wensen of ideegn, een unieke gelegenheid om op hoog niveau 
die bij 13 leven ten aanzien van de feest- daarover van gedachten te wisselen.Dit kan 
week.Ook kritiek ten aanzien van do beide naar twee kanten voordelen opleveren:de di" 

voorafgaande feestweken(l962 en 1963)  is rectie kan vernemen,welke klachten of wen- 

welkom.De Commissie zal zeer zeker haar 	san er zijn en wij kunnen leren,met welke 
voordeel kunnen doen met Uw opmerkingen. moeilijkheden de directie te maken krijgt. 

De Commissie rekent op een stroom van sug Jet zal een alleszins interessante avond 

gesties1Wilt 13 ze inleveren v66r 1 febr. worden.Veilig Verkeer rekent dan ook op een 

a.s.bij de Heer Lob'bes,Corn.Roelestraat 4?vo1le zaallDe entree is gratis;ieder is 

Bij voorbaat kunt 13 reeds verzekerd zijnvanwe 0mOntht de datum: 4 februari. 

onze dank.VJij wensen de commissie veel suc- 
ces toe bij haar arbeid en zien met grote 	

AANGEBODEN: KIENAVQND. 

verwachtingen het resultaat tegemoet. 	
Onze advertentierubriek gaat vercler.We heb- 

Red. ben 13 nog meer te bieden.Ten bate van de 
kas der Broeker Gemeenschap zal op zater- 

GEVRAP3.GD: STRAATNAMEN. 	 .dagavond 22 febr.a.s.in  Concordia een KIEN- 
Het begint een beetje te lijken op een ad-AVOND worden gehouden.Dit gezellige,oud-
vertentierubriek.Wat wij 13 thans vragen iShollandse spel begint aan zijn tweede jeugd 
dit:suggesties voor straatnamen in het 	En ook in Broek,daar twijfelen wij niet aan 

: uitbreidingsplan achter het Havenrak.In zal het een succes worden.0 hoort er in 
dit plan worden zeven straten aangelegd, ons volgend nummer nog wel meer van 
die uiteraard ieder een naam moeten hebben, 
Bij heit zoeken van passende en geschikte Reserveer vast de datum.En weest 13 niet 
namen kunt U ons allemaal behulpzaam zijn. bang:U hoeft niet de hele avond te kienen,: 

Als U een idee heeft,laat het dan aan het 	voor voldoende afwisseling gezorgd 
word 

:gemeentebestuur weten.Een briefje in de : 	
en. 



VERPLICHT SNELUIRUIMEN 	 BURGERLIJKE STAND. 
:Wij willen in deze wintertijd nog eens uit- 
drukkelijk Uw aandacht vestigen op de ver- GEBOREN: 
p1ichtingenwelke 13 allemaal heeft in de 	Antonius Petrus, 

:wintertijd.De Algemene Politie Verordening zoon van F.A.Lubrecht en G.A.T.Langelaan. 
bevat daarover een aantal artikelen,welke 
wij hier in begrijpelijke taal voor 13 oveine- 	

KERKDIENSTEN 
men. 
1. Het is verboden bij vorst of dreigende 	BROEK IN WATERLAND. 

vorst een openbare weg te schrobben of 26 januari: 10.00 uur vm. Ds.Buskes. 
te dweilen of water daarop te werpen, 
uit te storten of te laten lopen. 	2 februari: 10.00 uur vm. Ds.Buskes. 

2. Het is verboden sneeuw of ijs,afkomstig ZUIDERWOUDE: 
van gebouwen of erven naar een openbare: / 2e januari: 7.30  uur mii. 
weg over te brengen. 

3. Bij sneeuwval of gladheid is de hoofdbe_: J 1 T D j: 
woner van een binnen de bebouwde kom 	26 januari: 10.00 uur vm. 
gelegen gebouw verplicht sneeuw en ijs 
weg te ruimen van de openbare weg,welke 

ADVERTENTIES. 
voor of langs zijn pand loopt.Het geruim-.i. 

 weggedeelte dient vervolgens bestrod 
te worden met zand,as,turfmolm,zaagsel 
of andere daartoe bruikbare stoffen. 

13 ziet hieruit,dat het niet alleen de ge-
meente is,wier arbeiders tot taak hebben 
sneeuw-wal en gladheid te bestrjden,maar 
dat ieder van ons die plicht heeft.De Ge-
meente-arbeiders kunnen niet overal tege-
lijk zoden voor begaanbare wegenDaar moe-

1i met ons allen voor zorgen.Ook in 

Ds,B.Elzinga 

Ds.B.Elzinga. 

Het agentschap van het dagblad 

HET PAROOL" 
en 

'Het NIEUWS VAN DE DAG" 

A.de Ber, Dr.C.Bakkerstraat 7, 
is nu ook telefonisch te bereiken 
onder no. 4 0 4. 

uiueu ae gemeenschapszin o..LiJ1eIi. 

GEZIEN : DE DORPSFILM. 
Hëeft 13 hem ook gezien? Was 13 ooit bij al 
diegenen,die viermaal de zaal van Concor-
dia vulden?Wij kunnen niet anders zeggen, 
dan dat het een groot succes is geweest. 
De dorpsfilm heeft ons een aantal bekende 
èn minder bekende plekjes en. gezichten dn 
zien.Er is hier en daar hartelijk gelachen. 
Eigenlijk zou je zo'n film meermalen moeten 
zien,want de eerste keer ontgaat je toch 
nog het een en ander.Getrach± zal worden 
om binnen niet al te lange tijd de film nog 
eens te vertonen.Door de grote belangstel-
ling is er voor de Nederlandse Blindenbond 
een behoorlijk saldo .overgebleven.En daar 
as het toch ook om te d.oen.Wij geloven,dat: 

we dankbaar kunnen zijn voor het genomen 
initiatief.Het is hier,menen wide plaats 
om nog even een pluim op de hoed te zetten, 
van de heer van Dieren,die als plaatselijk 
contactpersoon één en ander voortreffelijk 
heeft georganiseerd 

GEVAnGD: 0 0 P Y. 
Nog é6nmaal de rubriek "Gevraagd".Wt 
Wordt er nu weer van 13 gevraagd? Heel een : 

voudig:copy voor de Broeker Gemeenschap. 
.Het geeft niet,waar het, over gaat.Als 13 
iets heeftwaarvan U denkt,dat het leuk of, 
nuttig isd.at  anderen daarvan kennis neme.n, 
schrijf het op en deponeer het in de brie-,'' 
'ïenbus van het gemeentehii,s.Indertijd had-
den we in onze gemeenschap iemand,die op 
ijm allerlei mensen en toestanden onder de: 
oup nam.Is er niemand.die dit werk kan 
oortzetten?Wij houden ons aanbevolen 

11 weet het,iedere dinsdag om de veertien 
dagen sluit de redactie.Voor het eerstvol-. 

nummer moet TTw conv in ons hit ziin. 

BELONING voor de vinder van een 
DAMES-HORLOGE, merk "Prisma", 
verloren in Broek in Waterland. 

Ans Geugjes, 
Roomeinde 45 

Broek in Waterland. 
Tel. 270 

voor rijwielen en bromfietsen 

1 (\f 
0/n /0 Service. 

Voor al Uw bankzaken naar de 
COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 

"BROEK IN WATERLAND". 

SPAARGELDEN 

tiiterljk dinsdag 4 februari a.s.,..  
WORDT DONATEBE VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP. 


