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GELIENTE BROEK IN WATERLAND. == 	 FANFARE ZUIDERWOUDE. 
Gegevens betreffende de loop der bevolking:Het bestuur van het Fanfarecorps Zuiderwou- 
over het jaar 1965: 

	

	 de heeft besloten wederom een OUD-PAPIER- 
mannen vrouwen totaal AKTIE te organiseren in samenwerking met 

31 december 1964 	1030 	956 	1986 de oudercommissie van de O.L.school te Zui- 

geboren 	 27 	17 	44 derwoude..Het ophalen van het oud. papier 

	

1057 	973 	2030 gebeurt op ZATERDAG 29 JANUARI a.s. 

overleden 	 8 	4 	12 Wij komen met het verzoek tot U of U weer 

	

1049 	969 	2018 zo goed wil zijn het te sorteren d.w.z.kran- 

gevestigd 	 53 	41 	94 ten bij kranten,tijdschriften bij tijdschriften,  

	

1102 1010 	2112 Veehouders denkt vooral aan de veevoeder- 

vertrokken 	 48 	48 	96 zakken.Die hebben voor ons de grootste 

31 december 1965 	1054 	962 	2016 waarde. 	
Het Bestuur en Oudercommissie. 

Aantal gesloten huwelijken; 17 
Echtschaingen: 1. Buiten de gemeente ge- 	TENTOONSTELLINGEN IN PURREND. == 
!boren: 5 jongens en 3  meisjes;Buiten de 	In Purmerend worden de laatste tijd rege1ma 
gemeente overleden:2 mannen en 2 vrouwen; tig tentoonstellingen gehouden op allerlei:  
In de gemeente geboren,woonpiaats elders: gebied.Deze tentoonstellingen zijn te be-
geen;In de gemeente overleden,woonplaats ziohtigen in de galerie 't Gouw(de voorma-
elders: 1 man; Levenloos aangegeven:geen. lige stadstekenschool).Zij zijn voor ieder 

vrij toegankeljk.Wij ontvangen van deze ten- 
AGENDA BROEKER GEI/1EENSCHAP.:toonstellingen steeds aankondigingen en me" 

:maanden januari en februari 1966: 	 nen dat het nuttig kan zijn deze in de Broei- 
20/1- Jaarvergadering Plattelandsvrouwen ::ker Gemeenschap op te nemen.Op het ogenblik 

(Gebouw Sarnuël te Monnikendam) 	is aan de gang de tentoonstelling" Bijbel 
26/1_ Trekking verloting en prijsuitreiking zwart/wit",bestaande uit een serie houtene- 

Pluimvee-en Kon.houders.(6oncordia) den van Flip v.d.Burgt.De motieven van deze 
31/1. Algem.Vergad.VolksonderwijsTramstat.)houtsneden zijn ontleend aan bijbelteksten. 
8/2. Chr.Vrouwenbond.. 	 Deze tentoonstelling loopt t/m 29 jan.a.s. 

10/2. Algem.Ledenvergad.Het Groene Kruis, Van 2 - 9 febr.is  te zien de rondreizende 
(Tramstation) 	 tentoonstelling van het Nederlands Bijbelge- 

10/2 Lezing Vereniging Oud Broek. 	 nootschap.Deze behendelt het ontstaan en 
j15/2 Propagandaavonc3. Volksonderwijs. 	de geschiedenis van de Bijbel alsmede de 
17/2 Mij.tpt Nut van 't Algemeen. 	 gang van dit boek door de wereld van nu. 
22/2 Filmavond Veilig Verkeer. 	 :De tentoonstellingsruimte is geopend: 

====== zaterdags en zondags van 14 - 17 uur. 
1.3 S P P1 E T. 	 dinsdag t/m vrijdag van 19.30 - 21.30 uur. 

Onder gunstige weersomstandigheden hebben bovendien dinsdag van 10 - 12 uur. 
de leerlingen van de Openbare Lagere 	Wij willen U gaarne opwekken deze tentoon- 
School 1 deze week hun schaatsmiddag ge- stellingen eens te bezoeken. 
houden.De IJsclub "Broek in Waterland" had 
voor de wedstrijden leuke prjsjes beschik- 	 KLAVERJASWEDSTRIJD. 
baar gesteld en had tevens gezorgd voor de: Zaterdagavond 22 januarì a.s.grote 
tractaties.Bij de jongste groep verwierven KLAVERJASWEDSTRLID in Caf "Concordia". 
Teunis Terpstra en Gerrit Verwey een eer- Aanvang 8 uur. 
ste prijs.De uitslag bij de middelste groep  
luidde :Meisjes: l.Aagje Bruyn;2.Hanneke 
Schut; 3.Lia Boon. Jongens: l.Jaap Buys; 	BER KEFF. Laan 44 

2.Robert Cossee;3.Jaap de Klerk.Oudste 	voor rijwielen en bromfietsem. 
Groep:Meisjes:l.Greet Nooïj;2.Mieke Kroon; 	100 % service. 
3.Cora Schut.Jongens: l.Paul de Gier; 
2.John Spaans; 3. Dik Rietkerk. 	_____ 



HET GROENE KR1fIS 9 FD.BROEK IN WATERLAND. . DE BRUINE RAT ISEEN GEVAARLIJK DIER.: 
Het klink nog wat vreemd in onze oren,het 	 (vervolg) 
GROENE KRUIS.Maar we zullen er aan moeten Help mee aan de ratwering. 
wennen dat per 1 januari 1966 de naam het 
Witte Kruis veranderd is in het Groene 	:Rattenverdelging alleen is niet genoeg.Als 
Kruis.Mocht 1f nog geen lid zijn,wordt het ergens ratten aanwezig zijn,betekent dit 
dan nu.Hebt 1f de hulp van onze wijkverp1eegit de omgeving geschikt is voor ratten om 
ster of materiaal uit ons magazijn nietno-;daarin te leven doordat zij er voedsel en/op 
dig omdat 1f een goede gezondheid geniet, nestelgelegenheid. vinden.Doet 11 niets an-
prijst 1f zich dan gelukkig.Anderzijds staat 4ers dan de dieren verd.elgen,dan blijijft de 
Zuster Crouse voor 1f klaar,terwijl speciaall15t3ge omgeving in stand.Vroeg of laat 

verpleegmateriaal aanwezig is. 	 verschijnen opnieuw ratten.Laa± daarom de 
Op 10 februari 1966 houden wij onze 	_verdelging volgen door ratweringsmaatrege- 
NE LEDENVERGADERING in Café ?7Tramstation11 9 1eni Bedenk wat 11 kunt doen om het nestelen 
Eilandweg,alh±er, om 8 uur. 	 van ratten tegen te gaan.Maak zoveel moge- 
De Agenda omvat l.Opening;2.Notulen 	 stallen en schuren ratdicht,ruimde rom- 
ge ledenvergadering;3.Begrcting 1966; 	nel op waar ze in kunnen nestelen.Bedenk 
4.Voorstel bestuurswijziging; 5.Bestuurs- ook wat 1f kunt doen om te voorkomen dat de 
verkiezing,aan de beurt van aftreding zijn ratten aan voedsel komen. 
mevr.Elzinga)herkiesbaar)Dhr.den Hartoog Is uw provisiekast goed dicht?Bljven er 
(niet herkiesbaar)Dhr.te Boekhorst(1ierkies-4' nachts geen levensmiddelen buiten de 
baar.); 6.Verkiezing Voorzitier ,hetstuurProvse5t en dus voor de ratten bereik-
stelt kandidaat Dhr.Eppenga 7.Wijkgehouw; baar staan?Waar blijft het huishoudelijk af-

8.Rondvraag; . Sluiting. :val waarin altijd vo dr de rat aantrekkelijk 
:voedsel  zit?Gaat dit netjes in de vuilnis-: 

 HET KERKPLEIN. 	 emmer of blijft er in het gootsteenbakje 

Het is alweer geruime tijd geleden,dat u in 	nachts wat liggen?Wordt de vuilnisemmer 

ons  blad iets las over het Kerkplein.Daar- zover gevuld dat de deksel niet goed meer 
bij was toen een oproep van de Heer Ent om dicht kan? Neem zonodig een tweede vui1nis-- 
gelden te storten in een fonds om te voor-::emmer. En het vogels voeren?Natuurlijk moe—:gelden 

 het Kerkplein zou worden verarmd .tan de vogels gevoerd worden,zeker als het 

door het weghalen van de 	 zult goed wintert met sneeuw en ijs.Maar doe dit 

zich wellicht wel eens hebben afgevraagd, niet door het brood of ander voer zo maar 
wat er nu verder eigenlijk gebeurd is.Welnu ergens neer te gooien.Dan eten de ratten 
enige tijd geleden heeft er een bespreking 'ook mee;onvoordelig voor de vogels,onvoor-
plaats gevonden tussen het gémeentebestuur.fl voor tJ,want 1f kweekt door deze manier 

de Kerkvoogdij en het bestuur van de Veren. van doen ratten. 
::Oud Broek en de Heer Ent.In eerste instan- Vo 	de vogels in een vogelhuisje.De vogels 

tiediende deze bespreking om een aantal 	kinnen het dan ook beter vinden ,het wordt;  

misverstanden uit de wereld te ruimen.Daar et ondergesneeuwd en de ratten kunnen er,  

kaast,en dat is belangrijker,werd besproken met bij-Vooral als 1f om de poot van het 

hoe gezamenlijk gehandeld. zou kunnen 	 nog een 30 cm.brede strip blik. 

om het Kerkplein een zo goed mogelijk aan- aanbrengt. 
zicht te geven.Zonder daarbij het risico teOe en netheid zijn vijanden van de bruine 
Ïopen,dat de waterbakken om de haverklap ra 
worden stuk gereden,Ied.er was het er over Indien IT last van ratten heeft,xneld dit 
ens,dat het plein niet compleet zou zijn dan ter gemeente-secretarie.De gemeentelijke 

zonder pomp en bakken.Afgesproken is nu, 	rattenbesirjder komt dan bij 1f om 1f te hel- 
d.attOud Broekzal zorgen voor een plan,dat pen van deze dieten verlost te worden. 
moet voorzien in een 11schadevrjeopste11ingTien tegen gén,dat hij slaagt.Maar hij moet 
van pomp en bakken.Gedacht is b.v.aan een er dan wel van op aan kunnen,da± 1f de raad-  

plateau van keitjes,rondom deze voorwerpen gevinge1 over ratwering,zoals die hierboven 
bit plan zal aan de beherende instantie, 	zijn opgesomd,navolgt.Anders zou zelfs de 
'de Kerkvoogdij en aan het gemeentebestuur rattenvanger van Hamelen niet kunnen ver- 
- vorden voorgelegd.Bij instemming met dit 	hinderen,dat 	op korte termijn opnieuw de 
plan zal het met financiële steun van di- ongewenste bezoekers op Uw erf krijgt. 
verse kanten kunnen worden uitgevoerdDaar 
toe kan dan ook het bovengenoemde fonds 	 ADVERTENTIES. 

an de Heer Ent worden benut,Zij,die inder- 
tijd bedragen voor dit fonds hebben gestort, 	GROTE OPRUIMING 
'zullen zeker met een derge1.jke oplossing - 
accoord gaan.Het is te hopen,dat n en 	 van ele restanten, 

ander op korte termijn kan worden verwezen- 	o.a tafelcouverts,soeplepels,brood- 

Lijkt.Zoals. de toestand nu is,is het niet : 	zagen,gebakvorkjes(Gero zilver en 

fraai.E6n der bakken is inmiddels -ter zie- 	Zilmeta),broodtrommels,bussenstellen, 

Ie gegaanMoge het gelukken om nog v6r het 	jampotten en wasmiddelhouders,ACME  
seizoent deze zaak voor elkaar te hebben. 	wringer,wonderbakpan,cognacglazen, 

likeurcoups,klompsokken,OSMIA vul- 
BURGERLIJKE STAND. 	 pennen(halve prijs) enz.enz.enz. 

GEBOREN: Porsius,Pieter,zoon van Porsius, Firma Bekebrede 
Jan en van Stooker,Grietje. 	 Broeker Bazar,Dorpsstr.3 
OVERLEDEN: Klein,Gerrit,od 65 jaar,echt- : 	 Tel 242, Broek in Waterland. 
genoot vanvan Oostveen,ijtje. 


