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L BROEKER GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DE STICT-rrrNG De DRoRGEz p" 

DE KIEN-AVOND. 	 weten,daiï wordt het thuis afgehaald.Hoe  
Zoals wij in ons vorige nummer reeds mee- meer prijzen,hoe gezelliger het spel wordt.'::  
deelden,zal op zaterdag 22 februari a.s. 
een Kien-avond worden gehouden in Café 	 PLATTELANDSVROUWEN. 
Concordia.Voor degenen onder U die niet ïDeVereniging van Plattelandsvrouwen is 
precies weten,hoe het op zo'n avond toe- zeer actief.Wij ontvingen een uitgebreide 
gaat,geven wij hier in grote trekken aan, circulaire met allerlei aankondigingen.In 
wat er gaat gebeuren.Het Kien-spel bestaat samenwerking met anderen worden diverse 
:uit een aantal plankjes en op deze plank- avonden en cursussen georganiseerd.In dit 
jes zijn een aantal cijfers afgedrukt in 	nummer leest U een aparte aankondiging 
willekeurige volgorde.Tevens is er een 	voor 11 februari a.s. De dag daarvoor,op 
grote kist met allemaal losse nummers er 10 februari dus,begint een tuincursus 
in,Nu wordt telkens uit de kist een nummer  o.l.v.de Heer Feenstra.Deze cursus wordt 
getrokken en hardop voorgelezen.Ais dit 	gegeven in het kader van de streekvereteH 
nummer op Uw plankje staat geeft U daar 	ring.Men kan zich hiervoor nog opgeven bij 
met een krijtje een kras door.Als Uw hele Mevr.van Yperen,Parallelweg 119  alhier. 
plamkje op die manier volgekrjt is,roept En dan komt er nog een cursus woning in- , 

::U "Kien" en heeft U kans op een prijs. 't1riohting,aanvang 25 februari a.s.Hiervoor 
erg eenvoudig en toch,naar de ervaring in kan men zich aanmelden ij de bestuursleden 
andere plaatsen leert,spannend en gezellig. van de veren.van Plattelandsvrouwen. 
De plankjes worden verkocht voor eenkwart-===== 
je per stuk.Het is helemaal niet verboden 	 OUDERA0ND O.L.S. I. 
om per persoon meer dan 69n plankje te 	De oudercommissie van de o.1.school 1, 
kopen.In tegendeel,door meer plankjes te deelt nu reeds mede,dat op 16 maart a.s. 
kopen vergroot U Uw kans op een prijs en 	een ouderavond zal worden gehouden.Op deze 
boveiadien maakt dat de zaak veel spannen- avond zal iemand van het Gezins-begrotings- 
der.Er zullen die avond twee kienronden 	intituut spreken over'tZakgeld als opvoe- 
worden gehouden.Voor elke ronde zijn ca. 	dingsmiddel".Een belangrijk onderwerp,waar 
25 prijzen beschikbaar. De eerste 25 perso- alle ouders mee te maken hebben of krijgen.:  
nen,die een plankje vol hebben,vallen dus Een nadere aankondiging volgt nog. 
in de prijzen. Het spel gaat dus gewoon door 
tot er 25 volle plankjes zijn ingeleverd. 	---- 	STRAATNAML  
De Kienrnaster zal zijn de heer van Strien 
uit Haariem,die in zijn woonplaats al een Op ons verzoek om eens te peinzen over 
zekere vermaardheid op dit gebied heeft 	straatnamen in het nieuwe uitbreidingspiai 

verkregen.Ook voor vele Broekers is hij 	zijn verschillende reacties binnengekomen. 

!geen onbekende meer.0 hoeft niet bang te Zelfs dokter Parree zond ons uit Drieber-
.zijn,dat U het voorlezen der nummers niet gen een aantal suggesties.Wellicht zijn er 
zou kunnen verstaan,want er komt een pri- onder onze lezers nog meer,die bepaalde 
ma geluidsinstallatie.Ter afwisseling 	ideen hebben.Houdt ze dan niet onder U, 

kunt U luisteren naar wat muziek en als 	maar laat het ons weten.Misschien is juist 

het een beetje gezellig wordt ,kunnen mis- Uw idee datgene ,waar wij naar zoeken 
schien ook nog wel de beentjes van de 
vloer.De netto-opbrengst van deze avond 	PLUIMVEE & KONIJNENHOUDERS VERENIGING. 
komt ten goede aan de Broeker Gemeenschap Op 22 januari j.l.heef t in Concordia de 
dus in feite aan ons allemaai.Daarom ver- Prijsuitreiking alsmede de verloting plaats 
wachten wij dan ook een grote belangstel- gehad van de Pluimvee- en Konijnententoon-
ling.De entree is gratis.Mocht U er iets stelling.Allereerst werden de prijzen uit- 
voor voelen om voor de prijzentafel een 	gereikt aan de eigenaars van de winnende 
prijs af te staan,dan zal dit zeer welkom dieren,terwijl daarna werd begonnen met de 
zijn.Het mag van alles wezenGeeft U het 	trekking van de verloting onder toezicht 
even af in "Concordia" of laat het even 	van de Heer Bolks,en waarvan de prijswin- 



nende nummers hier voleen: 
le prijs: 10 kippen enlhaan No. 59. 
2e prijs: no. 302 : 3e prijs no. 571 
4e prijs: no. 652 : 50 prijs: no. 49 
6e prijs; no. 914 : 7e prijs: no. 1161 
8e prijs: no. 902 : 9e prijs: no. 389 
10e prijs: no. 746 : lie prijs: no. 1017 
12e prijs: no. 199 : 13e prijs: no. 249 
14e prijs: no. 205 : 15e prijs: no. 804 
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20e prijs; no. 850. 

UITNODIGING JT ALLE LEZERS. 

In samenwerking met de plaatselijke Vrouwen 
verenigingen en de Firma Wijers te Amster-
dam wordt door ons een voorlichtingsavond 
georganiseerd over woninginrichting,en 
wel op 	

DINSDAG 11 FEBRUARI a.s. 
's avonds om 8 uur in Cafe-Restaurant 
"Concordia te Broek in Waterland. 
Aan de hand van stalenmateriaal zal uit-
voerig worden gesproken over de verschil-
lende kwaliteiten en de toepassing van 
vloerbedekking,gordjnstoffen en vitrage. 
In een korte koffie-pauze zullen eventue-
le vragen graag worden beantwoord.Wij hopen 
op een goede opkomsi(ook de Heren zijn 
hartelijk welkom). TOEGANG GRATIS. 

Fi±ma A.Stöve 
Broek in Waterland. 

Tel.02903-229- 

BURGERLIJKE STAND. 
GEBOREN: 
Jan Piet, zoon van K.Buurs en W.L.cle Ruyg. 
Pim, zoon van M.Brouwer en P.v.d.Zee. 
Ad.riaan,zoon van A.H.van Loon en II.H.Ren-
gersen. 
PIter Ebel, zoon van S.M.Visser en T.G. 
Drewes, 
ONDERTROtJWD: 
van Zaanen, Pieter, oud 25 jaar en 
den Rooyen, Grietje, oud 23 jaar. 
OVERLEDEN: 
Mulder,Lijsbeth,oud 83 jaar,weduwe van C. 
van Schieveen. 

KERKDIENSTEN. 
BROEK IN WATERLAND: 
9 februari: 10.00 uur v.m.Ds.Buskes 

16 februari: 10.00 uur v.m,Ds.Buskes. 
ZUIDERWOUDE: 
9 februari: 10.00 uur v.m. Ds.BElzinga 

16 februari: 7.30 uur n.m. Ds.BElzinga 
UITDAM: 
9 februari: 7.30 uur n.m. Ds.B.Elzinga 

16 februari: 10.00 uur v.m. Ds.B.Elzinga 

ADVERTENTIES. 

Ben Keft- 
Laan 44 

voor rijwielen en bromfietsen. 

1O0O/  / 0 service. 

E KOOP GEVRAAGD: 

W.van Engelenburg," De Geschiedenis 
van Broek in Waterlarid". 

J.W.Niemeijer 
de Erven 26. 

D A N S E N 

in Café " CONCORDIA " a.s.Zaterdag 

8 februari. 

Op veler verzoek "The Blue Ri±hms". 

Aanvang 8 uur. 

C.de VRIES. 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
BROEK IN WATERLAND. 

Het bestuur van de Cop.Boeren1eenbank 
te Broek in Waterland maakt bekend 
dat de rentebijschrijving en de boek-
jesoontrole zal plaats hebben op de 
volgende dagen. Voor personen wier 
achternaam begint met de letters: 

A.t/m G. op woensdag 12 febrauri a.s. 

H.t/m R. op donderdag 13 febr.a.s. 

S.t/m:Z.op vrijdag 14 februari a.s. 

en.wel 's morgens van 9 - 12 uur 
en 's middags van 1.30 - 4.00 uur. 

Onze c1inten worden verzocht gedu-
rende bovengenoemde data hun gewone 
bankzaken op woensdag en vrijdag 
zoveel mogelijk te beperken. 

Namens het Bestuur. 
Jn.van Meerveld. 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
BROEK IN WATERLAND. 

Al Uw bankzaken bij de plaatselijke 
Boerenleenbank 
SPAARGELDEN 

REKENING COURANT 
CREDIETEN 

HYPOTHEKEN 
VOORSCHOTTEN 

EFFECTEN 
COUPONS 

VREE/DE VALUTA 
SAFE-LOKETTEN etc. 

De rentepercentages voor 1964 zijn 
voorlopig als volgt vastgesteld: 
SPAARGELDEN (Direct opvraagbaar)3 
SPAARGELDEN (Zilvervloot) 	3 
HYPOTHEKEN 
VOORSCHOTTEN 	5% 
OREDIETEN 
eposito's l% 


