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Langs deze weg willen burgemeester en rnevTpolitieman is in Broek geplaatst de wacht-
Te Boekhorst gaarne al diegenen hartelijk meester le klasse Portengen.Alle nieuwelin+ 
bedanken,die ter gelegenheid van de jaar- gen heten wij van harte welkom en spreken de:  
wisseling hun beste wensen hebben geuit. hoop uit,dat zij met plezier in onze gemeen+ 
Van hun kant hopen.zij,dat én de gemeente te zullen werken. 
als zodanig én alle inwoners een heel goed 
1966 tegemoet mogen gaan. HET  KAN NU NOGI 

=: 	Heeft TJ 's morgens nog een uurtje over? 
EEN AVOND UIT ... GOED VOOR  U. 	Er zijn monsen,die nog graag eens een lief- 

Onder dit motto organiseren de Holl.Mij.vanbebberj ter hand willen nemen,die zij vroe- 
andbouw,de Ver.v.Plattelandsvrouwen en deger om de één of andere reden nooit hebben 

Pluimvee-enKonijnenhoudersveren.gezamenlijk ::kunnenuitoefenen. B.v. de muziek 
een fees±avond.Op donderdag 13 januari 	Men is vaak geneigd,om te zeggen dat het o. 
vindt deze plaats in gebouw Samuel te MOfllatere leeftijd niet meer gaat.Dat is niet 
iickendam.De Waterlandse Jongeren brengen waar.Men is nooit te oud hiervoor.Tenminstè 
dan het blijspel Drie meisjes gevraagd". 	... als 13 begrijpt wat hier bedoeld wordt. 
Ditzelfde toneelstuk wordt door de jonge- Op 70 of 80-jarige leeftijd gaat dat natuur-r: 
ren op hun eigen feestavond ook opgevoerd lijk niet meer,maar als 13 zo.tussen de 50 
en wel a.s.zaterdag in Café van ',"laveren te: en  60 bent dan kunt 13 er nog best wat jaar-- 
Zuiderwoude. 	 tjes plezier van beleven.0 zult dan wel 
T.B. Waarom zijn deze twee avonden niet eer-geen virtuoos worden,maar toch kunt 13 na 
er opgegeven voor vermelding in onze agenHtwee  jaar in staat zijn,om in een blokfluit.+ 

da? Het is voor de leden van de desbetref'- ensomble te spelen.Dit ensemble beoefent 
±'ende verenigingen nuttig,dat zij met een uitsluitend muziek uit de 14e  tot en met 
de",-olijke avond van te voren rekening kun-de 17e eeuw0ok kunt 13 Uw geest verrijken, 
en houden.Maar ook voor andere verenigin--00p eer. cursus te volgen,die uitsluitend 
en is het zeer belangrijk te weten,welke de theorie behandelt,welke zeer nuttig is 
vonden reeds bezet zijn.Daarom herhalen wij' oor b.v.koorleden,zodat men makkelijker va 
ns verzoek:geef data van vergaderingen, .Uw partij kunt zingenIndien 13 dan over vol :  

feestavonden e.d0zo vroegtijdig mogelijk op doende theoretische kennis beschikt,bestaa 
ter  publicatie 	 Red. 	- ook de mogelijkheid.,in clubverband de compo- 

nisten en hun werken te bespreken en te be4 ZIJ GAMI t.... ZIJ kOItEN. 	
luisteren via de gramofoönplaat.Voor dat Met ingang van het Jaar 1966 zijn enkele mu blokfluit-ensemble zijn ook diegenen welkom 

taties voorgevallen in het personeel van die alreeds een blokfluit bespelen.Denkt 13 e publieke diensten.Aan de o.l.school 	
iet,at U er niet voor in aanmerking komt. Vertrokken mej.de  Vos.Haar plaats wordt tij-: 
ebt U een sopraanblokflui± en 13 wilt graad' .eljk ingenomen door mevr.Slulters_Abraham, 

altblokfluit leren,dan kunt 13 daar natuur- ls vijfde leerkracht is in dienst getreden:'ook les op krijgen,maar past U op om 
Dhr.PWaterdrinker.Ondertussen heeft ook zelf een instrument te kopen. 
mej.v.d.Meer ontslag verzocht en wel met Indien 

13 interesse heeft in (al)deze leer- ingang van 1 maart a.s. 	
ame uren,stelt 13 zich dan in verbinding 

-,Aan de kleuterschool is vertrokken mej. 	
met HStookebrand,Dorpsstraat lalhier, 

Markusse.Zij wordt opgevolgd door 	 telefoon  225. man uit Baarn.Aan de o.l.school te Zuider-: N.B. Ook jongeren mogen het proberen 
oude is per 1 januari begonnen mevrPost-L 
appel.In zijn vergadering van 30 dec1965  

benoemde de gemeenteraad de heren Li,Plas . [ BER KEY?, laan 44 
n J.Malens±ein in vaste iienst,resp.als 	1 voor rijwielen en bromfietsen. 

gemeentebode en gemeente-werkman 	 1 100 % service e ambtenaar .... 	 GMuizelaar .. 



. === RUSSISCHE IMPRESSIES (SLOT) 	 DE BRUINE RAT IS EEN GEVAARLIJK DIER. = 

Onze laatste dag in de Sowje±-Unie brach- Dooi zijn aanwezigheid vormt hij een bedrei-
ten wij door in een groot warenhuis in Le-:ging voor cie gezondheid van mens en dier. 

.ningrad.Zoals alle grote Russische waren- Waarom? Omdat het dier drager kan zijn van: 
huizen bestond dit uit een groot aantal 	smetstof van ziekten,waarvoor mens en dief 
galerijen 2 clie echter opzij open waren en uit- gevoelig zijn,zonder echter zelf ziek te 
zicht boden over de 3-kilometer lange 	zijn.De bekendste ziekten in dit verband 
hoofdstraat van Leningrad de Newski Pros- zijn paratyfus en de ziekte van Weil. 
peot.Op de gangen en in de portalen,die 	Komt de rat op de een of andere manier in 
toegang gaven tot de galerijen was het een aanraking met voedsel dat niet verder wordt 
immense drukteJJog altijd is er een groot toebereid,dan kan de consumptie daarvan 

tekort aan gangbare consumptiegoederen en leiden tot optreden van paratyfus.De smet' 
,om de betrekkelijk kleine voorraden op de stof van de ziekte van Weil wordt door de 
toonbanken verdringen zich honderden huis"': urine van de rat uitgescheiden.Komt deze 
vrouwen.Tex-tiel en schoeisel zijn peperduur;:urine terecht in het water of in een voch- 
•en de kwaliteit laat nog altijd veel te 	tige omgeving,dan kan de mens,00k de hon, 
wensen over.Wat voor de vrouwen veel erger;:door contact daarmee de ziekte oplopen.De 
is(en waar zij steeds luidruchtiger over 	ziekte van Weil kan een ernstig verloop 
klagen)is het gebrek aan dessins in de mo- hebben en soms tot de dood leiden. 
destoffen.In een half uur tijds zagen wij 	Contact met water,modder, 	of andere vochti- 
;dan ook in de hoofdstraatwaar wegens de ge plaatsen waarin ratten voorkomen 9 kan 
warme nazomer de vrouwen in luchtige zomer- dus  levensgevaarlijk zijn.Er zijn gevallen 
jurken liepen,vier dames met dezelfde wit-: bekend waar zelfs door vissen in door rat- 
te jurken met zwarte nopjes. (Twee van haar ten besmet water de ziekte van Weil werd 
passeerden elkaar rakelings 9 maar deden als-: opgelopen.\Terder kunnen de dieren smetstof 
of zij niets zagen). 	 verslepen doordat poten en vacht besmet 
De economische verandering hing echter dUi raken  met ziektekiemen.En die kans daarop 
delijk in de luoht.Die week was er in de 	is groot,immers zij houden zich op in vuil- 
Izwestia een groot artikel verschenen over:nisbelten,riolen maar ook in stallen.Wat 
toelating van het winstmotief in handel en:: dacht U dat er zou gebeuren als ratten uit 
industrie en in gesprekken met Russen ver-:een met varkenspest of mond-en klauwzeer 
namen wij,dat men alle hoop had,dat door 	besmette varkensschuur na hun maaltijd ver- 
een bescheiden concurrentie tussen de fa- :der  zwerven,b.v.naar andere varkensschuren? 
brieken betere producten op de markt zou- De bruine rat is een dure kostganger. 

den komen,Vooraanstaande economen in het De bruine rat eet mee uit onze voedselvoor 
Westen hebben inmiddels gezegd,dat de kansradefl Een veel groter deel wordt bevuild 
dat er nu verandering komt inderdaad groot:00 zijn uitweeien en daardoor onbruik-

is. 0vevloeig waren in het warenhuis de .baar.In de stallen en kippenhokken eet hij 
boeken-en gramofoonplatenafdeling.De boe- mee met het (pluimi-ee.Een rat heeft min-
kenafdeling was verreweg het grootst enhadstens 20 gram voedsel per dag noclig.0 kunt 
zelfs enige dpendances op het trottoir, 	dan zelf uitrekenen hoeveel schade de rat- 
De belangstelling voor boeken bij de Russen: ten aan Uw bedrijf berokkenen in een jaar. 
is groot en het geringste kraampje opstraat;Tenslotte stelt hij zich lang niet altijd 
trekt kijkers en kopers.00k worden er veel tevreden met mee-eten van het voer.Ieder 

gramofoonplaten gekocht,maar naar verhou- jaar worden er duizenden kuikens door deze: 
ding zijn deze duur en kwalitatief niet ergdierefl zonder meer gedood.Ook volwassen 
best,althans de meeste.De 	 en zelfs kalveren lopen ge- 
pringen opvallend slordig om met de pia- :vaar op plaatsen waar ratten aanwezig zijn. 

ten en de gramofoons.Piaten worden op ver-:Een ieder kan meehelpen. 
zoek voorgedraaid 9 maar heeft men(als voor-::Een ieder kan zijn steentje ertoe bijdragen 
ichtig platenliefhebber)eenmaal gezien hoe om de rat uit onze samenleving,waar hij 

lat gaat,koopt men liever verder 1ongehooid5116 thuishoort en ook niet geduld mag wor- 
N LAAT LEiT DE JUFFROUW liever niet de 	den,te verwijderen.Geef in de eerste plaats 
ickup van ca.vijftien centimeter hoogte op medewerking aan de actie ter verdelging 
e groef smakken.Ook hier,zo dachten wij, 	van dit ondier,die het gemeentebestuur or- 

zou het winstmotief geen kwaad kunnen.Ten- ganiseert.Geef de aanwezigheid van ratten 

blotte nog een woord over het speelgoed. op aan de daarvoor aangewezen dienst in de 
De Russen zijn grote kindervrienden en daar gemeente en werk zoveel mogelijk mee wan-

de staat veel belang hecht aan de juiste neer de gemeentelijke rattenbestrijder het 
bpvoeding der kinderenheef t het aan spee-iokaas komt uitleggen. Rust niet voor alle 
goed nooit ontbroken.Vooral het houten 	ratten volledig zijn opgeruimd.Met onze t e_ 
speelgoed is mooi en niet duur.Plastic 	genwoordige kennis en de beschikbare ver- 
heeft si-ndá kort zijn intrede gedaan.Mecha- delgingsmiddelen kan ieder objeot,of het 
iisch speelgoed is er ook,maar in beschei- nu een woonhuis,boerderijslagerj of vuil-

en mate.Zelfs zagen wij oorlogsspeelgoed. nisbelt betreft,volledig van ratten worden 
Maar de soldaatjes zagen er weinig krjgs- gezuiverd en van dit ongedierte vrjgehoiden. 
haftig uit,gelukkig. 	 L. 	Wordt vervolgd. 

Naschrift. Hiermede eindigt de serie Rus- 
bische inpressies.Wij zijn de heer Leeflang 	BOERENLEENBAUK BROEK IN WATERLAND. 
dankbaar voor zijn leerzame en interessante Medegedeeld wprdt dat,met bebrekking 
gegevens over een land 2 waar slechts zelden tot de Jeugdspaarwet(Zilvervloot), 
iemand van ons komt.Wij hopen nog vaker iets met ingang van 1966 nu maximum f300 
van deze plaatsgenoot te mogen publiceren. Red. 	

, per jaar mag worden gespaard. 


