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OP-(1&4N VAN DL STICHTING 0DE DROIKP. GEEB4scfp' 	1 

WAAR BLIJVEN ONZE KLANTEN .....ieder van U wel iemand in zijn omgeving",'di, ë; 
Het heeft er alle schijn van,dat ons blad wat eenzaam is.Ga er eens heen;Udoet er een  
weer in een periode verkeert van bloedar- goed werk mee.En mocht U tijdens zo'n bezoek 
.moede.Of liever gezegd:van copy-armoede. of gesprek de indruk krijgen,dat op égn of 
Nadat het een hele tijd goed gegaan is5 con-andere manier wat meer georganideerd hulp 
stateert de redactie de laatste weken een geboden zou moeten worden, stelt U zich dan 
gebrek aan inzendingen uit de gemeenschap. eens in verbinding met het gemeentehuis. 
Gebeurt er dan niets?Wij dachten juist, dat Oud worden is een zegen;maar indien men 
alle verenigingen zich aan de voorberei 

- 
: dan eenzaam en verlaten is,kan het omslaan 

dingen van het winterseizoen hadden gezet in het tegendeel.Wij met ons allen hebben de 
en dus speciaal nu er wel behoefte aan 	plicht ten opzichte van onze medeburgers 
hadden om zich tot de bevolking te wenden.. daarvoor te waken. 
Doch uit de binnengekomen copy blijkt daar 	==- 

niets van.Laat ons nog eens in alle duide- 	 HET WITTE KRUIS. 
lijkheid stellen:ons blad is er juist 00 :Algemene Ledenvergadering op 12 november 
plaatselijke verenigingen en clubs.En voorts 1964,om 8uur in de Regentenkam.r van het 
voor ieder,die meent een constructieve 	Broeker Huis. 

bijdrage te kunnen leveren voor de gemeen- AGENDJ 
schap.Laat men toch niet schromen om zijn . l.Opening; 2.Notulen; 3.Jaarverslag; 

of haar cppy in te sturen.Uit gesprekken 4.Verslag kascommissie;5. Rekening 1963; 
die wij voerden,bleek,dat ons blad prac - 6.Contributieverhoging; 7.Begroting 1965; 

tisch door iedereen wordt gelezen.Een 	8.Benoeming Kascommissie 1964;9.Stichting 
mooier publiciteitsmiddel is toch haast 	Wijkgebouw; lO.Bestuursverkiezing,aftredend 
niet denkbaar.Ook voor kleine advertenlAes. Mevr.St6ve,Mej.Kamminga en dhr.J.Grif t. 
biedt ons blad toch een pracht-gelegen- 	11.Benoeming afgevaardigde Algemene Leden- 
heid(en bovendien niet duur ) . Zonder copy vergadering v.d.Prov.Vereniging. 
kan ons blad niet bestaan.Dat is een uit- 12. Rondvraag; 13. Sluiting. De Secr. 

gemaakte zak.Is het TJ iets waard,dat het 
wel blijft bestaan,zorg dan,dat de redace == UITVOERING BROEKERZANGVERENIGING. 
in de komende tijd ook over Uw copy kan 	Zoals wij reeds schreven geeft de Broeker 

beschikken. 	 Zangvereniging o.1.v.Dhr.Mittendorf op Za- 
terdagavond. 14 nov.a.s.een uitvoering in 

= BIJ DE BEGRAFENIS VAN DIRK DE WAART. 	het Broeker-Huis.Voor deze uitvoering hoeft 
Onlangs is overleden Dirk de Waart.Daar- de Zangvereniging een gevarieerd programma 
mede is weer zo'n typische ouderwetse 	samengesteld,waaraan koor en solisten hun 
dorpsfiguur heengegaan.Heel velen van ons medewerking zullen verlenen.Tijdens de pau-
zullen hem zich herinneren met zijn petro- ze wordt er een loterij gehouden met aan-
leumkarretje.Hij hoorde zo ongeveer bij de trekkelijke prjzen.Na de pauze kunt U eens 
inventaris van het dorp. 	 hartelijk lachen om de n-akter "Nelis 
Naar aanleiding van zijn overlijden en be- niet kietelen",die door koorleden wordt 
grafenis is een aspect naar voren gekomen opgevoerd.Na afloop een gezellig bal tot 
dat ,menen wij, in breder kring aandacht ver- 2 uur voor jong en oud met medewerking van 
dient,n.l.de vraag,of wij met alkaar niet de in Amsterdam zeer bekende dansband 
te veel verzuimen om ons eens te bemoeien "The Cornells".Aanvang van deze gezellige 
met pudere en alleenstaande mensen.Of wij avond 8 uur.Toegangsprijs f 1,25 p.persocn. 
het niet te druk met ons zelf hebben om 
ook eens aandacht te besteden aan anderen. 
Om zo maar eens belangstelling te tonen, 	BER KEFF , Laan 44 
een praatje te gaan maken,een kleine hand--; 	rijwielen en bromfietsen. 
reiking te d.oen.Of wij niet teveel van het: 
standpunt uitgaan,d.at iedereen zijn eigen 	100 % service. 
boontjes maar moet doppen.Ongetwijfeldkenti 



•
"• P.J.G.WATERLAND" = 	 SPEL DER WELLEVENDHEID. 

De Jongeren der Ho1l.Mij.vanTndbouw, 	 (Vervolg) 
'IP.J.G. Waterland)',waren afgelopen week 	Met of zonder zon tweede spiegel:het is 
bijeén voor de jaarvergadering.Men kon te- beslist niet te zien of men een zijweg wil 
rug zien op een zeer gevarieerd en succes- gaan inslaan of aan te geven dat U naar 
vol seizoen ook in wedstrijdverband gezien. links wilt gaan om een voorligger in te 
Felicitaties gingen nog naar de 4 leden, 	gaan halen.Het gebruik van Uw richting-wij-: 
die tijdens de Landbouw-denkrev definitief zers is uitsluitend voorgeschreven voor 
de wisselbeker voor de vereniging wisten 	richtingverandering.Er is een tendens, - 
te behalen,Financiel bleek de balans ook in het buitenland is het zelfs al voorge- 
juist in evenwicht te zijn waaruit voort- 	schreven - de richtingwijzer ook te gebrui- 
kwam dat men niet tot contributieverhoging ken als men gaat inhalen.Naar mijn mening 
behoefde over te gaan en het aantrekken 	een slechte gewoonte en dus ook een slecht 
van jeugdleden(tegen reductietarief)kon 	voorsohrift.Immers,het is voor een achter- 
blijven s'tirnuleren.Beide aftredende bestctrs- opkomer niet te zien of men een zijweg wil 
leden Mej,IviHoningh en Dhr.H.Pronk werden gaan inslaan of een voorrijder wil passeren. 
herkozen en zullen hun resp.functies blij- In het eerste geval gaat men dus voorsor-
ven bezetten.Het winterprogramma voor het teren,met andere woord.en:tevens afremmen,: 
a.s.seizoen luidt voorlopig o.a. 	 c.q.stoppen.Een daarachter komende automo- 
November: Voordrachtskunstenares. 	 bilist denkt dat U alleen gaat inhalen, 
December: St.Ni,colaasavond.(eigen krachten) volgt u,komt plotseling tot de ontdekking 
Januari ; Volksdansen(in samenwerking met dat u(snel) vaart vermindert ........ en 

0J.V,Monnikendam 	 vliegt er boven op.Ziedaar het grote ge- 
Februari: Toneeluitvoering, 	 vaar van eenzelfde gebruik van de rich- 
IVIaart 	: Discussieavond. 	 tingwijzer voor 2 doeleinden.Bovendien: 
April 	; Boek'bespreking. Slotavond(eig.Kr.) het ontneemt het verantwoordelijkheidsge- 
Voorts werd nog gedacht aan een zomeruit- voel.Men gaat redeneren:"Ik gaf toch aan 
stapje en het gezamenlijk bezoeken van een dat ik naar links zou gaan?"Dus ik hoef 
film of revue of iets dergelijks, 	 niet te letten op wat achter mij aankomt. 

En dus .... richtingwijzer naar links in 
COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 	werking,en hoepla,daar gaan we.Nee,ik 

BROEK IN WATERLAND. 	 hoop van ganser harte dat men dit hier 

RAIFFEISENWEEK 1964. 	 niet introduceert.Wil men naar links om 121 

Zoals velen van ifTien hebben gemerkt is te halen dan mag dit alleen als men maar 
het tijdens de Raiffeisenweek van 12 t/m 16 eerst goed in de spiegel(s)gekeken heeft 

oktober j.l.zeer druk aan de bank geweest., en of de weg vrij is-Zo ja,dan is er ook 
Niet minder dan 553 spaarders,waaronder • geen enkele noodzaak om aan te geven d&t 
vele nieuwehebben gedurende die week een men naar links gaat.Wilt U echter een zij- 

inlage gedaan in de spaarbank. In totaal 	weg in,dan de richtingwijzer naar links uit, 
ook in de spiege1(s kijken en als d€ weg werd tijdens deze aktie een bedrag ingelegd 

van ± f 100.000.--,een resultaat aldus dat vrij as,naar links.Maar nu gaat U ook vopr- 

er zijn mag.Aangezien de aktie dermate 	sorteren en weet een wat verder achter U 

geslaagd hebben wij nog een tiental prijzen aankomende automobilist dat u werkelijk 

f 5.-- aan de verloting toegevoegd, 	linksaf wilt,zodat hij,d.00r rechts te hou-: 

De trekking heeft plaats gevonden op woens- 	,zijn weg veilig kan vervolgen.Ik sprak 

ag 21 oktober j.l.cloor Burgemeester te 	over wellevendheid,prettig aandoen,etc. 

Boekhorst met het volgende resultaat: 	Maar het is niet alleen dt,zoals ik in d 
aanhef al kort opmerkte.Want door het in 

rjs van f 100.-- . 	. No. 123 	acht nemen van vorenstaande wenken wordt 
Prijs van f 50,-- . . . No. 287 	ook de verkeersveiligheid in hoge mate be-- 
rjs van f 	 • 	. No.341 	 vorderdEen geïrriteerd man achter het 
rijs van .1' 	15.-.- 	. No. 317 	 stuur is een gevaar op de weg.Een vlotte 

Prijs van .f 	10.--- . 	. No. 535. oplossing van ingewikkelde verkeerssitua- 
Prijzen van f 5.--.- nos. 178  - 475 - 526 - 	ties bevordert de veiligheid.Een voortdu- 
451 - 281 - 524 - 536 - 348 - 221 - 508. 	rend rekening houden met anderen bevordert 
De winnaars zijn allen persoonlijk aange- 	regelmatig - en dus veilig - verkeer. 
schreven en kunnen,voor zover dit nog niet Laten we ons daarop steeds bezinnen. 
is gebeurd,op vertoon van hun lot de prijs De goede rder,degenen die door langdurige 
in ontvangst komen nemen of op hun boekje ervaring,"het meegegroid zijn" met de 
bij laten schrijven. 	 -. geweldige verkeersontwikkeling en door 

BURGERLIJKE STAND. 	 eigen juiste verkeersmentaliteit wijs is 

GEBOREN: EdwIz.v..H.van Schaagen en M.G.J. geworden,neemt dit alles in acht. 
Poolman. 	 Zorg dat U daar 65k bij komt! 

0NDERTR0U7D: Stookebrand,Hendrik,oud 37 jr Overgenomen uit "V/EVlJS" Orgaan van het 

en van .Ammers Marie,oud 35 jr. verbond voor Veilig Verkeer. 	 - - 

GETROUWD:  Lof g Roelof Sent Jacob,oud. 20 jr. 
en Freyermuth,Gabriele Maria Josefa,oud23j  
Spaans,Hugo,oud 28 jr. en Honingh,Hillie 
Cornelia,oud 18 jaar. Mulder,Gerrit,oud 	VOOR AL UW BANKZAKEN NAAR 

29 jaar en Jansen Willeminaoucl 19 jaar. 	 DE COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
OVERLEDEN: de Waard.,Dirk, oud 75 jaar. 

BROEK IN WATERLAND. 
Wij wensen U een in alle opzichten  
goede Sint-Maarten-avond  toe. ...... ............................ 


