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OP-GAAN VAN DE STICHTING 0]DE DROKER GMEENSCHAP 

n aansluiting op het voorgaande wil het  
Maand februari 1966. 	 :::Bestuur 	: u 	van het Groene Kruis gaarne open- 
82 Chr.VrouwenboncL 	 lijk zijn dank betuigen aan hei Comit.Het 

J.012ig.Ledenvergad.ering Groene Kruis 	Bestuur weet,dat de opgaven,die het. Comit 
/ 	Tramstation). 	 :zich gesteld had,geen gemakkelijke was.Het 

10/2 Lezing Oud. Broek (Broeker Huis). 	heeft grote bewondering voor het doorzet- 

W5i2 Cuderavond. O.L.S. I. 	 tingsvermogen en de vasthoudendheid,waar- 
172 ivaj.tot Nut van t Algemeen(Leerkamer)door de comitêleden er in geslaagd zijn het 
222 Filmavond VelligVerkeer(Concordia) gestelde doel te bereiken.Het Bestuur zal 
.opgaven voor de agenda voor maart en aprilthans met alle kracht er naar streven om 
sv.p.uiteriijk 24 februari indienen.' 	de totstandkoming van een wijkgebouw zo 

== 	spoedig mogelijk te realiseren. 
J.KONINGEN OVERLEDEN. === 	 Het Bestuur van het Groene Kruis 

Nog geen half naar nadat zijn collega en 	 Afd.Broek in Waterland. 
vriend Toon de Boer overleed,is van ons 
heengegaan Joop Koningen.De gemeente heeft == VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND. 
thans kort na elkander twee werknemers 	Op 

 donderdag 10 februari zal s avonds om 

door de dood verloren.Ook Koningen waswel" 
uur in het Broeker Huis d.hr.H.Janse,ar- 

haast voor ieder een vertrouwde figuur. 	
chtect bij de Rijksdienst-voor de Monumenten 

Geen krachtpatser om zo te zien,maar een :zorg,spreken over de ontwikkeling van het 
rustige,bescheiden werker,voor wie niets oud-Waterlandse woonhuis.Deze lezing wordt: 

te veel was.Hij was"specialistin 	
aan de hand van vele dia's,waaron-- 

gen,straatwerk e.d.Iemand met gevoel voor der ook opnamen van huizen in Broek.Daarbij: 

humor en liefde voor kinderen.De beruchte zullenk de problemen van de zorg voor de 

•kwaadaardie ziekte maakte ook hem tot 	
ze monumenten ter sprake komen,een aangele 

slachtoffer.De laatste manden heeft hij 	
genheid,die voor ons dorp steeds actueler 

veel geleden.Moge hij,na een werkzaam ieven0rd.tBehal 	
onze leden zijn ook belang- 

thans rusten in vrede. 	
.stellende niet-leden welkom. 

	

COHITE STICHTING WLMGEBO 	
B13 het begin van het nieuwe naar traden 

De tweede fase van onze actie is onlangs weer een aantal nieuwe leden tot onze ver- 

niet succes afgesloten.Het kapitaal van 	
eniging toe.Het bestuur ziet daarin aanlei 

:,tienduizendgulden voor het Groene Kruis 
15•ding ook de activiteit van 	d Broek nog 

weer 
in de vorm van toezeggingen bijeengebracht. 	

uit te breiden en heeft onlangs een 
Hierdoor is het pad geffnd voor de vol- nieuw fonds in het leven geroepen:het Broe-

:gende fase in de stichting van het wiji-ge- ker Bornenfonds.Beze gedachte is in ons dorj 
bouw,t.w.het aanvragen van de bouergun- niet nieuw:in de jaren '30 is reeds een 
ing.Inmidd.e1s zijn de instanties die hier_ er lijk initiatief uitgegaan van de toen-: 

toe prae-adviezen moeten uitbrengen over malige arts,Dr.Parre.Met de verzamelde 
et voorlopige bouwplan geinformeerd. 	

gelden is toen o.a.een gehele weg in de 

Hiermede heeft het Comité Stichting Wijkge_ roe me 
	beplant.Thans,ca.3O jaar later 

bouw haar opdrachten vervuld.Wij 	
wordt opnieuw Uw steun gevraagd.Het gaat 

el bewust,dat het succes waarmee ons werk°m het karakter van Broek als Waterlands: 
werd bekroond,voornamelijk is toe te 

5ij_b0m0 orp-bij 	te bewaren.Bij elke 

ven aan de bereidwilligheid,waarmee de 	
storm sneuvelt er wel weer een oude boom, 

anone gevers hebben getoond het Groene andere worden gekapt omdat ze ziek zijn of 
Kruis een warm hart toe te dragen.Mn hen bij een veranderde situatie in de weg staan.: 

etuigen wij hierbij onze grote dakkbaarheit betekent telkens weerverarming.Als er; 

De binnenkort door het Groene Kruisbest 	
et voor jonge aanplant wordt gezorgd zal 

De 
 

be benoemen bouwcommissie wensen wij veel Broek op den duur op vele plaatsen saai en
:  

succes bij haar werkzaamheden. 	 :leeg zijn en dat kan met ieders hulp voorko- 

Namens het Comité st.Wijkgebouw,J.Harting-------worden. Elkbedrag dat U hiervoor wilt 



k87 
ten name van A.P..Bruigom,pennm.der vereni-Waterstaat:wi1t U bij een winterse periode 
ging Oud Broek,met de vermelding: 	 de auto's allemaal aan éên kant parkeren 9  
Bomenfonds. 	 en dan liefst aan de binnenzijde van de dijk 

(dus niet aan de waterkant).Het is in Uw 
PLUIMVEE-EN KON IJNENHOUDERSVERENIGING 	eigen belang,want dan kunnen de zandstroo- 

Broek in Waterland & Omstr. 	 ier en de sneeuwruimer ook de Broekermeer-  
Hoof dprijs naar de Wijde Wormer. 	 dijk onder handen nemen. 
Woensdagavond 26 jan.1966  is in Café Con- 

HET 
 ===- 

	NUT. 
cirdia de trekking verricht van de verlo- Op donderdag 17 febr.a.s.Ts avonds 8 uur 
-ting ten bate van de Pluimvee-en Konijnen- zal in de Leerkamer een lezing worden ge-

houdersvereniging te Broek in Waterland. houden door dhr.H.Kraan,oud-rechercheur der 
De voorz.dhr.L.G.Slagt opende deze avond Amsterdamse Politie,getiteld:"De Rode Lamp 
net een welkom aan de aanwezigen.Burgem. Dit soms moeilijke onderwerp zal met vol-
te Boekhorst was aanwezig om de verloting strekte kiesheid worden behandeld.Het be- 
te leiden wat dan ook prima is gegaan. 	loofd een zeer boeiende en leerzame avond 
De hoofdprijs,10 jonge hennen en 1 haan9 	te worden,zodat wij een grote opkomst ver- 
vord gewonnen door Mej.RMooij uit de Wijde wachten..Toegan voor leden gratis,nietlB- 
Wormer op lot nr.1301.De tweede prijs de 	den f 	 Het Bestuur. gazongrasmaaimachine viel op lotnr.146 en 
werd gewonnen door DhrJ.Staphorst uit 	 VOLKSONDERWIJS. 
ieuwendam.De verdere prijzen vielen o de De ledenvergadering van de Veren.Vclkson- 
o1gende nummers: 	 derwijs heeft zich niet mogen verheugen over 
745. 1069. 1155,  1254 ,  952, 1276 .. 1282. een groot ledenbezoek.Welgeteld 4 leden 
623. 1491. 1260. 81. 632. 1275. 1390. konden welkom worden geheten.Ondanks,of 
388. 652.. 1455.  1486, 345, 1179. 917. misschien juist wel dankzij dat is er uitge- 
706. 205. 	 breid gediscuseerd over een aantal proble- 

overigens was het niet alleen de verloting: 	het openbaar onderwijs betreffende. 
die de liefhebbers naar Concordia had doen': D 	de voorz.dhr.J.Pieters niet voor een 
g aan.Er was n.l.tevens de prijsuitreiking herbenoeming in aanmerking wenstete komen,, 
van de prijzen cie de inzenders op de laat_:moest een andere voorz.worden gekozen.Met 
ste -tentoonstelling gewonnen hadden.Ten- al

gemene stemmen werd dit dhr.H.W.Eppenga, 
inde de jeugd zoveel mogelijk tot het dierh fd O.L.S.I,die reeds enkele jaren in het 

te brengen was er voor iedere inzender in bestuur zitting heeft..Als nieuw bestuurslid 
ie jeugdrubriek een herinneringsmedaille werd gekozen dhr.J.G.Buwalda,hoofd 0.L.S.II. 
beschikbaar. 	 Het  bestuur wordt gecompleteerd door de he- 
Verder wordt medegedeeld dat het jaarlijkse :

P.J.Bakker ,C.de Boer en H.Mande. 
itstapje zal worden gehouden op woensdag In het voorjaar hoopt de afdeling weer in 

25 mei a.s.;we gaan deze keer richting 	samenwerking met de voetbalvereniging SDOB 
Tlissingen.Nadere berichten volgen nog. 	een schoolsportdag te organiseren.Alle kin- 

deren van de hoogste 3  klassen van de open- 
== Z0ERVACANTIE SCHOLEN. 	 bare lagere scholen van Broek,Zuiderwoude 

'Iet gemeentebestuur heeft gevolg gegeven en Uitdam kunnen dan weer een sportdiploma 
'aan  de wens van de Rijksoverheid om zoveel beha1en.Tevens hoopt de vereniging wederom 
ioge1ijk te trachten te komen tot een vacanrde instantie te zijn,die door het bestuur 

tie-spreiding.Derhalve is besloten,dat de van de Broeker Gemeenschp wordt aangeweze 
•zomervacantie voor de lagere scholen en de:de intocht van St.Nicolaas te organiseren. 

kleuterschool in deze gemeente begint op Nadat Dhr.Eppenga de scheidende voorz.dank 
juli a.s.(30 juni is dus de laatste 	

iad gebracht voor al het werk dat hij voor 
pp-hooldag).De scholen beginnen weer op din*de vereniging had gedaan,kon de vergadering 
3.ag 16 augustus.Voor de jeugd dus dit jaar 

Worden gesloten. 	Het Bestuur van de Ver. een boffer:de vacantie duurt een week lan- 	
Volksonderwijs afd.B.i.W. er dan and.ers.Of dit ook voor volgende 	L_ 

jaren geldt,is nog een vraag.Het ligt wel 	 BURGERLIJKE STAND: 
n de bedoeling om de vacantie in het ver-  - OVERLEDEN: Ent,Lijsbeth,oud 77 jaar,echtge- 
o1g op 1 juli te laten beginnen. 	 -note van:van Waveren,Cornelis. ---------------------------- Edel 9 Willem,oud. 66 jaar: Koningen,Johannes, = PARKEREN OP DE BROEKERIViEERDIJK. 	

oud 63 jaar,echtgenoot van Stevens , Geertje . Van de zomer naar de win±er.Hoewel de tem- ------Ke1derman.Trjtje,oud 79 
aratuur op het moment,dat wij dit schrijven,---------------------ADVE 

eerder doet denken aan zomervacantie dan 	 - 
aan ijs en sneeuw,moeten we niet vergeten, 
.dat het nog maar begin februari is en dat 	Nog enige boxen te huur. 
We nog best een winterse periode kunnen 	

D.HOGETOORN , Parallelweg 15. krijgen.In dit verband het volgende: 	 telefoon 215. De Broekermeerdijk wordt in tijden van glad- 	 1 
heid en sneeuwval gestrooid en gepekeld.  
door de Prov.Waterstaa±.In de afgelopen , tijd is gebleken,dat dit moeilijk gaat door- BER KERF 	Laan 44 

dat tal van auto's van woonarkbewoners op 	voor rijwielen en bromfietsen. 
de dijk geparkeerd staan.En stonden ze nu 	100% service. allemaal aan één kant,dan ging het nog. 

: Doch de een zet zijn auto aan de rechter-- 
kant,de andere aan de linkerkant. 


