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OP-GAAN VAN DE STICHTING flDE bROEJÇ GMEEMSCHAP" 
TWEE 	T06NSELLINGËN. ....het BroekerHiis ingeslagen.Hoewel dit re 

We gebruiken weer dezelfde "kop" als in 	sultaat enigzins teleurstellend is,ligt 
ons vorige nuinmer.Nu niet om tentoonstel.- anderzijds in het aantal bezoekers toch we] 
lingen aan te kondigen,maar om een kleine een zodanige stimulans,dat het gemeentebe-1  
nabeschouwing te geven.Broek heeft in de stuur zeker zal voortgaan met het nu en dan 
afgelopen week wel in het centrum van de organiseren van een expositie. 
belangstelling gestaan.Velen uit de streek In ieder geval:wij hebben ons verheugd over 
en ook van daarbuiten hebben de weg naar de activiteit,clie in ons dorp geheerst 
ons dorp gevonden.Wat hier te zien was,was heeft en waaraan zo velen een aandeel heb-. 
dan ook wel echt de moeite waard. 	 ben gehad. 
egunstigc1 door 'byzonder fraai weer,mag de 	 Red. 

streekverbeteringscommissie terugzien op 	 KANKERBESTRIJDING. 
zeer succesvolle dagen.Zowel de tentoon- •: De collecte voor de kankerbestrijding heeft 
stelling 'Waterland verzet de bakens als 'in onze gemeente opgebracht een bedrag van 
de Fokveedagen hebben een grpte toeloop 	f 218.---.Daarbij komen nog de bijdragen van 
gehad.Het doel is o.i.bereikt:velen te 	hen,d,ie jaarlijks een vast bedrag geven ter 
interesseren voor wat de streekver'oetering:groot±e van .'f 187.--.Een totaal derhalve 
eigenlijk wil.En dat is ons allen bewust te.van f 405.--.Bovendien is er dan no een 
haken van de toekomstige positie van Water-aantal inwoners dat gewend is rechtstroek 
land.Een positie,waarin de veeteelt altijd :aan het Koningin Wilhelminafonds een 'be-
een belangrijke plaats zal blijven innemen paalde contributie af te dragen.Voor de ba-
mits de veehouders streven naar een opti- ,strjding van deze vreselijke en gevreesde 
male bedrijfsvoering.Dit kan geschieden 	ziekte laat Broek in Waterland zich altijd: 
door ontsluiting,Ruilverkaveling,'betere 	van de goede kant zien.Allen,die tot dit 
boerderjen,beter vee'bestandDaarnaast zal resultaat hebben bijgedragen,worden namens 
n Waterland plaats moeten zijn voor recre-de organisatoren hartelijk bedankt. 

:atie,voor natuurbescherming en voor land- 
schapsverzorging.Bovendien doet de streek- 	 OUD-PAPIER-ACTIE 

verbetering een beroep op ons allen om ons:,Op 28,29 en 30 september a.s.zal weer een 
te bezinnen op onze levensomstandigheden; oud-papier inzamelingsactie worden gehouden. 

îe woninginrichting is daar een voorbeeld Wilt U tot aan dat tijdstip Uw oud-papier 
van. Tot onze vreugde hebben wij op de ten_u.be 	De kinderen komen even langs 

toonstelling niet alleen agrariörs gezien.°m het af 'te halen.0 bewijst ons een grote 
Ook vele niet-agrariërs hebben de tentoon-::dienst als U het papier tevoren sorteert 
stellingen de andere manifestaties lezocht. en bundel't.0 weet wel,tijdschrif'ten bij tijd-

Dit is belangrijk.Streekver'betering is iets:schrifteng kranten bij kranten enz. c.L. 

wat ons allemaal aangaa't,'boeren en niet- 
oeren.Met elkaar moeten wij van Waterland 	 WINTERPROGRAiVllIA. 

iets zien te maken en met elkaar moeten wij Zo langzamerhand gaan we weer naar de win-
een krachtige gemeenschap op'bouwen.Als de ter toe.Wat zou het plezierig zijn,als de 
afgelopen dagen daartoe hebben meegewerk't,diverse verenigingsbestuiaen via ons blad 
zijn wij dik tevreden.Vele duizenden hebben mededeelden,wat ze in dit seizoen allemaal 
deze tentoonstelling bezocht;de andere 	gaan organiseren en op welke data. 
tentoonstelling "Koper en Bronstrok 	Mogen wij deze opgaven binnenkort ter publi- 
slechts 217 bezoekers.He't gemeen'tebestuur,catie tegemoet zien ?. 
dat deze tentoonstelling organiseerde,had 
juist deze week uitgezocht wegens te ver- 
wachten toeloop naar het dorp en ook,omdat 	BER KEFF , Laan 44 
het meende,dat in de sfeer van de streek- 
'verbetering een dergelijke expositie thuis 	voor rijwielen en bromfietsen. 

hoorcle.Zo U uit de cijfers ziet,heeft 	 100% service. 
::slechts een gering percentage de weg naar .. . 	. . 	. 



MODE-SHOW. === Remedie? Gebruik Uw lichten met ver-
De vereniging van Plattelandsvrouwen heeft ::stand en niet maar zo'n beetje automatisch 
wederom in samenwerking met de Christel. of amdat "'n ander het 66k doet".En dus 9  
Vrouwen Bond voor hun leden een mode-show steeds hèt noodzakelijke minimale en mr 
georganiseerd.Deze zal door de Firma Goudaniet(hetgeen bij dichte mist overdag wil 
en zijn staf verzorgd worden op 24 sept.as.zeggenz "groot ongedimd licht".Teveel licht 

avonds om 8 uur in het Broeker Huis te is uit den bozen:men hindert elkander en 
Broek in Waterland.Zij zullen een show 	het kan zelfs gevaarlijk zijn. 
brengen van modieuze najaarsconfectie. 	:5. Dit praten over lichten geeft me de ge-::  Kaarten zijn verkrijgbaar bij het bestuur ad.: legenheid 'n ander wonderlijk euvel te Si g- .f 1.-- per stuk voor leden van 	 dat meer en meer voorkomt.Ik doel 
de verenigingen.Na 20 sept.zijn ook voor 	hier op de merkwaardigheid,dat als men in 
niet-leden nog een beperkt aantal kaarten : de verte een aankomende auto v66r1iggers 
verkrijgbaar a f 1.50  bij L/Ievr.Nierop, 	ziet inhalen,men blijkbaar zou moeten ver- 
Parallelweg 19 te Broek in Waterland. 	onderstellen dat die bestuurder niet gele- 
Ongetwijfeld zullen er heren zijn die hun 	maal goed wijs is en de tegenliggers niet 
vrouw eens willen verwennen met een mooie ziet aankomen,En wat doet men dan als te-
pullover,rok of jurk.Belangrijk is het dus genhigger? Met de lichten signaal geven. 

dat U met Uw echtgenote meekomt om samen Het gaat ook zo gemakkelijk met de moderne 
de keuze te bepalen.Wij verwachten dat onzeinstal1aties.De  meeste auto's hebben immers, 
voorzitster de avond van 24 sept.niet al- naast de van oudsher gebruikelijke voetdim.., 
leen dames doch ook een groot aantal heren.-ichtsohake1ar - 'n handeltje of knopje 
kan welkom heten. 	Het Bestuur. 	waarmede men zijn lichten kan spelen 9  zelfs 

=a1 brandt de eigen verlichting niet. 
BURGERLIJKE STAND. 	 Maar dit gedoe - en ik noem het zelfs een 

GEBOREN: Dina Elisabeth, d.v.J.Boot en 	onebbelijkiieid - veroorzaakt toch maar dat 
L.J.J.Pikkaart. 	 die inhaler kan worden verblind 9  althans 
Markwin Johannes, z.v,L.J.van den zijn  aandacht,die hij juist voor de inhaal- 
Berg en J.van den Oever, 	 manoeuvre zo nodig heeft,zeker wordt afge- 
Carla Gijsbertha Maria d.v.J.A. leid.Hoe goed wellicht bedoeld,dat knippe- 
Spaan en A.C.M.Bosma. 	 ren is een ondoordachte en overbodige han- :: 

:GETROUWD: de Goede,Albert, oud 20 jaar en delswijze,zelfs gevaarlijk.Blijf dus van Uw 
Nielen,Maartje, oud 19 jaar. 	handeltje of knopje of voetlichtschakelaar 

TSTEN 	 in deze omstandigheden af;die inhalende 

2UIDERWOUDE
---  	KERKDTE 	

meneer of mevrouw ziet 13 heis wel aankomen Ik  

- 	 . En ebruik verder dat handeltje,knopje 
27 september: 10.00 uur vm.Ds.B.lzinga of die voetschakelaar,als U in donker ande 

UITDAM- 
4 oktober: 	

7.30 uur nm.Ds.B.Elzinga ren inhaalt,maar h6l kort.Laat even,met I ii  
flits merken,dat 13 gaat inhalen,mér niet. 27 september: 7.30 uur nmDs.B.Elzinga Dat is bepaald voldoende. 

4 oktober: 	10.00 uur vm.Ds.B.Elzinga 	
Zeker behoort men bij het inhalen in 't 

- 	 donker niet tot het laatst toe zijn ongedim- ADVERTENTIIS. 	
de koplampen te laten branden.Vindt U het 
zelf niet allerake]igst als Uw wagen van AANGEBODEN in Amsterdam Tuinstad 	
achteraf volop in het licht wordt gezet en Slotermeer: Ruime moderne 3-kamerflat 	
tw spiegel(s)de stralen in uw ogen weer- op de 3e etage met riant uitzicht op 	Jraatsen de Sloterplas,00k achter vrij uitzicat. 	

inhalen dus op het geëigende Badgelegenheid 9 2 balkons,box,droog- 	
ogenblik - 'n flink eind voordat 13 bij de zolder en bergzolder. 	
ingehaald wordende auto bent derhalve - 

Huur f 77.45.per maand. 	
dimmen en pas ná het inhalen de koplichten 

GEVRAAGD: Eengezinshuis met badgele- •er op.En dan vind ik het byzonder welle- genheid en tuin in Broek in Waterland. 	
end om bij het ingehaald worden,als de andr 

Brieven aan: G.H.Bok?, 	 is gepasseerd,zelf te dimmen totdat die Jan Cupidohof 12 	
nder ver genoeg weg is om geen hinder meer Amsterdam, 17est. 	 an uw koplampen te ondervinden. Dat zijn zQ 

_van die fijne trekjes die plezierig en wel- VERKEER - KWESTIE VAN ELLE-ENDH. 	
1adig aandoen in het verkeersspel. 

(Vervolg) 
/1 	ttT.4 ph±v, onII  .T. daar valt wel over te : -r. 	 - 
mediteren.Immers,bij donker weer overdag, 
bij schemer,nevelig weer,zware regen-of 
sneeuwval,gaan we er toe over lichten te 
ontsteken.Maar hoevelen zijn er niet die 
dan overdrijven en 9 zonder noodzaak,metgroot 
licht,zel±'s ongedimd,gaan rijden? En let 13 

maar eens op hoe hinderhijk,ja,gevaarljk, 
dan zelfs gedimd licht kan zijn. 

Dan weer 'n paar met stadslicht,dan 
gedimd of ongedimd groot licht,weer 'n 
paar met stadslicht -... zo komen ze op U 
aan.Uw ogen verwerken dat maar moeizaam,U 
wordt min of meer verblindt,ziet door de 
4n de ander niet. 

Wij willen 13 nu reeds wijzen op de 
Raiffeisenweek van 12 - 16 okt.as. 
waaraan wij ditmaal een zeer aantrek 
keljke attractie hebben verbonden. 
Zie hiervoor onze huis- en huis-
circulaire en de Broekergemeenschap 
OP 5 oktober a.s. 

De Boerenleenbank 
voor al Uw bankzaken. 


