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AGENDA BROEKER GEMEENSCHAP. 	 ==== VERKIEZING PROV. STATEN. 
3/3 Voorlichtingsavond Kon.Wilhelmina- De aandacht wordt er op gevestigd,dat voor 

	

fonds.(Broeker Huis). 	 de verkiezing van de Prov.STaten op 23 mrt 
8/3 Idem ( ten huize van Mevr.Elzinga 	a.s.de mogelijkheid bestaat om hetzij in een 

te Zuiderwoude). 	 andere gemeente(binnen de provincie Noord- 
1O/3 Huwelijksfeest Prinses Beatrix. 	holland)hetzij bij volmacht te stemmen. 
15/3 Jaarvergad.Ned.Chr.Vrouwenbond. 	Verzoeken daartoe moeten uiterlijk 9 maart 
2/4 Feestavond Brandweer (van Waveren) a,s.ter gemeente-secretarie worden inge- 

29/3 Ouderavond o.l.s III. 	 diend.Formulieren en nadere inlichtingen 
19/4 Vergadering N.C.V.B. 	 te verkrijgen ten gemeentehuie. 

	

10 M A A R T. 	 TENTOONSTELLING TE PURi1EREND. == 
Ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H.In de Galerie t Gouw" te Purmerend wordt 
Prinses Beatrix en de Hr.Claus von AxnsberVan 5 t/m 18 maart een tentoonstelling ge-
heeft het Oranje-Comité Broek in WaterlandJhouden van collages en wandkleden van Lies :  
onderstaand programma samengesteld. 	Guntenaar.Wij wekken U gaarne op deze expo- 
's Morgens om 9.30 uur worden alle kinde- sitie te bezoeken. 
ren van 4 t/m 13 jaar verwacht in het 
Broeker Huis,waar een filmvoorstelling 	 AUTO - RALLY. 
wordt gegeven en een versnapering aangebo-Teneinde tegemoet te komen aan verzoeken 
den»s Avonds om acht uur voor de ouderen daaromtrent ,delen wij mede,dat op zondag 13 
een gezellige avond in "Concordia" met me-maart a.s.een auto-rally onze gemeente zal 
dewerking van Cees en Henk Nat uit Oost- passeren,De vermoedelijke passeertijd ligt 
zaan.Namen die vele Broekers zich van vroe-H tussen 14.50  en  15.50  uur.De route ligt ge-
gere feestavonden nog wel zullen herinne- heel aan de Oostkant van de Broekervaart, 
ren.Leden van de Oranje-Vebeniging hebben n.l,vanuit de richting Zunderdorp via Wa- 
op deze avond Vrij toegang.Entre-prijs 	:gengouw,Molengouw,Burg.Peereboomweg naar 
voor niet-leden f 2.-- per persoon. 	Zuiderwoude en vandaar via de Gouw naar de 

Het Bestuur. 	Waterlandse Zeedijk. 

ETEN VOOR INDIA. VERKEERS-EXAMEN 
De actie "Eten voor India" is ook in deze Het schriftelijk gedeelte van het Jeugdver-
gemeente een groot succes geword.en.Na ver- keersexamenwordt(in het gehele land)gehou- 
loop van de twee uren,welke op zaterdag 	den op dinsdag 8 maarta.s.Zoals U weet 9  
19 februari voor deze actie waren uitge- wordt het examen in onze gemeente afgelegd 
trokken,was de opbrengst met mooie bedrag door de leerlingen van de 5e klasse,en niet9  
van j' 3838.38.Nadien kwamen nog een aantal: zoals in vele andere plaatsen,door 1eerlin.- 
giften binnen(w.o.van de leerlingen vande gen van de 6e klasse.Dit om twee redenen: 
o.1.school I)waardoor het totaal gestegen in de 6e klasse is alle tijd nodig voor het 
is tot f 3929.62.Hierin is begrepen de °Pandere schoolwerk en geeft de voorbereidin 
brengst van de dorpen Uitdam en Zuiderwou-voor een verkeersexamen een extra spanning, 
de,resp. f' 395.-- en f 301.98.Voor Broek welke beter in de 5e kan worden opgevangen:. 

!in Wa-terland dus f 3232.64.Aan allen,die Bovendien heeft een kind dat in de 5e klas 
spontaan hun gaven kwamen brengen ondanks onverhoopt het verkeersdiploma niet zou 

de minder goede gesteldheid van het weer, halen,altijd nog de mogelijkheid om hot in 
hartelijk dank.Het geld is inmiddels over- de 6e nog een keer over te doen.In tegen- 
gemaakt naar de NOVIB. 	 stelling tot andere jaren zal het dit jaar 

naar wij hebben vernomen,nie-t mogelijk zijn 
BER KEPF Laan 44 	 reeds de volgende dag aan de kinderen de 

voor rijwielen en bromfietsen. 	 resultaten te vertellen.Door een gewijzigd 

100 % service, 	 correctie-systeem kan de uitslag even op 
_______ zich laten wachten. 



Wij willen graag alle kinderen,die aan het De vertoonde films deden de avond geslaagd 
verkeersexamen deelnemen,veel succes toe- zijm;het aantal bezoekers niet 
wensen. 

SCHOOLREISJES O.L.S.l. 
== VERKOOPMIDDAG BEJAARDEN-SOCIETEIT. == Zoals op de laatstgehouden ouderavond is 

Bij deze bedanken wij allen,die onze verkoop-medegedeeld zijn de data van de schoolreis-
middag weer tot een heel groot succes heb- jes van de openbare lagere school 1 bekend 
ben gemaakt.H6t was heel jarnmer,dat Burge- Het 4éndagsschoolreisje voor de klassen 1 
meester en Mevr.Te Boekhorst niet in ons 	t/m 4 op vrijdag 10 juni a.s.Het meerdaags-- 
midden konden zijn.Daarom willen wij hen van4-schoolreisje voor de klassen 5 en 6 van 
af deze plaats danken voor alles,wat zij 	woensdag 1 juni t/m zaterdag 4 juni 1966. 
voor ons hebben gedaan.Ook dank aan allen, Hieruit blijkt dat het vroegere driedaagse 
die ons zo prachtig hebben geholpen om de-reis je  vervangen is door een vierdaagse. 
:oe middag te doen slagenBovendien mogen De kinderen kunnen nu 2 volle dagen ter 
wij onze jeugd niet vergeten 9 die zo netjes plaatse verblijven.De reis gaat dit jaar 
onze grabbelton heeft leeggehaald.Bravo, 	naar de jeugdherberg te Putten(Geld.)Ver- 
jongens en meisjes. De uitslag van de ver- : trek woensdag om 9 uur vanaf het Kerkplein:, 
loting luidt als volgt: op lot groen 432 aankomst zaterdag om plm. 16 uur eveneens 
het poppenwiegje(Dhr.C.Groot) op lot groen op het Kerkplein.Door deze dag meer is 
994 het tafelkleed(Dhr.R.Scholten),de pop uiteraard het bedrag dat de kinderen moeten 
is gewonnen door een klein meisje,dat zelf betalen hoger geworden.Door de goede op- 
haar lot had gekocht(Inge van Zaanen.) 	brengst van de oud-papaier-akties kon de 
Wij hopen,dat U de volgende keer weer een verhoging tot het uiterste beperkt blijven. 
kijkje komt nemen.Wij zullen met pleziereer De prijs is vastgesteld op f 17.50  per kind. 
van alles maken,want dat houdt de oude men- Ook moest noodgedwongen de kosten van het 
sen bezig en ze blijven er jong bij 	 eendaagsschoolreisje worden verhoogd en ga.- 
Dames en Heren boven de zestig,komt TJ ook steld worden op ± 6.-- per kind. 
eens kijken dinsdagriddags ?.Het is niet 	 H.W.Eppenga. 
verplicht te 'blijven,maar een kopje thee is 	 BURGERLIJKE STAND. 
er altijd voor U.Wij zouden het heel erg op OVERLEDEN: Dirk Ubbels,echtgen.v.Jannetje 

prijs stellen. Namens alle leden van de 	Dik,oud 76 jaar. 

BeJaardensoc1ete1t, B - 	 ADVERTENTIE 

N.B. Een extra hulde wilde ik graag bren: 	Binnenkort gaan wij beginnen met de bouw 
gen aan de families van Zaanen en Bijl.Hun 	van een aantal koopwoningen in het uit- 
liefde en werkzaamheid voorbun vereniging 	breidingsplan "Havenrakt'.Zij die hier- 
kan als voorbeeld gesteld worden voor de 	voor belangstelling hebben 9 kunnen na- 
gehele Broeker Gemeenschap. Mw te B.-V. 	dere inlichtingen verkrijgen op zater- 

dag 5 maart a.s.van 10.00 - 12.30 uur 
RECEPTIE ZUSTER BOON. 	 en van 13.30 - 16.00 uur op ons kan- 

Hoewel het niet een specifiek Broeker aan- 	toor,Galgeriet 4,te Monnickendam. 
gelegenheid is,willen wij toch graag Uw aan- 	 Fa. C.Posch en Co. 
dacht vestigen op het leluuat de wijkzus-
ter uit Monniekendam,zuster Boon,25 jaar 
haar functie heeft vervuld.Voor velen van 
ons is zij toch wel een bekende figuur.Ter 
gelegenheid van dit feit vindt een recepr 
tie plaats op zaterdag 5 maart a.s.tussen 
15.00 en 17.00 uur in het Monnickendamse 
wijkgebouw "De Bonten Os". 

VEILIG VERKEER. 
De avond die de afdeling Broek in Water-
land van de Veren.voor Veilig Verkeer vo-
rige week heeft georganiseerd heeft zich 
niet mogen verheugen in een groot aantal 
bezoekers.De weinigen die er waren,hebben 
kunnen genieten van een drietal mooie flams. 
Allereerst werd vertoond een film over 
Nigeri.Als wij mochten denken,dat een ie-
der daar leeft volgens gewoonten,zoals ons 
die vroeger op school werden verteld,kwam 
bij het zien van deze film tot de ontdek-
king dat er wel iets veranderd is.De twee-
de film vertoonde ons het werk van de rjcs-
politie in zijn vele facetten.Vooral het 
recherchewerk kwam aan zijn trekken.De laat-
ste film,de derde,(alle goede dingen be-
staan uit drien)was misschien wel het in-
d.rukwekker±te,"De Alpenrally".De filmvoer-

:de ons langs afgrjzelijke ravijnen,niet met 
een gezapig gangetje van cie toerist,rnaar 
met een snelheid de rallyrijders eigen. 

RAADSVERGADERING. 
E*n van de agendapunten van deze vergade-
ring van 17 febr.j.l.was de ontwerp-monu-, 
mentenljst.Ingevde bepalingen van de Monü-
mentenwet is door het Min,v.Cultuur,Recr. 
en Maatsch.werk een virl.monumentenljst 
opgesteld,waarover het oordeel van de Raad 
werd gevraagd Het zal een ieder duidelijk 
zijn,dat speciaal voor onze gemeente dit 
onderwerp van belang is,De ontwerplijst is 
in verhouding tot het totale woningaantal 
in onze gemeente nogal groot,Bijna alle paz - 
den in de oude kern staan op de lijst ver-
meld.Naar het oordeel van de meeste raads-
leden terecht.Broek is nu eenmaal juist 
door zijn karakteristieke panden een byzon-'. 
dereplaats.Om dit karakter niet verloren 
te laten gaan,dienen er dus beschermende 
maatregelen te worden genomen.B.en W.had-
den voorgesteld om ook nog een aantal pan-
den,gelegen aan de Oostzijde van de Zesste-
denvaart op de lijst te plaatsen.Dit voor-
stel is door de Raad aanvaard,terwijl op 
voorstel van DhrBeets ook nog een drietal 
panden aan de Molengouw werden toegevoegd. 
Door enkele raadsleden werd de vrees uit-
gesproken,dat plaatsing op de lijst speci-
aal voor panden,waarin een bedrijf wordt 
uitgeoefend,grote bezwaren voor de belang-
hebbenden zou meebrengen.Naar de mening 
van B.en W,behoeft deze vreés niet te be-
staan.Alle êigenaren van op de Ontwerplijst 
voorkomende panden krijgen daarvan bericht 
van het Ministerie en kunnen desgewenst 
t.z.t.bezwaren daartegen inbrengen. 


