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A G E N D A. 	 Het gebruik van openbare vervoermiddelen 
10 t/m 14/8 - Kermis 	 halveerde in tien jaar tijds 9 terwijl het ge- 
9/8 - Bridgedrive. 	 bruik van gemotoriseerde eigen vervoer 

i /8 - Muziekavond sportterrein 	 :verdubbelde. Slechts 5% der vakantiegangers 
(Broeker Muziekvereniging) 	 maakte gebruik van de fiets,tien jaar9e- 

8/8 Klaverjaswedstrijd, 	 leden was dit nog 12%. 
( Muziekavond sportterrein 	 Een sterke stijging vertoonde de kampeer- 

13/8 ( Fanfare Zuiderwoude. 	 ders.In 1954 was dit 14%  van de vakantie- 
( Vuurwerk. 	 rgangers g in 1964 - 35%.Bracht tien jaar ge- 

26/8 Fokveedag. 	 leden nog 55% van de mensen de vakantie 
20/9,27/9,24/10 - Klaverjastournooi 	door bij familie of kennissen,in 1964 was 
15/10 - Feestavond Klaverjasclub. 	 dit nog maar 35%.Een  belangrijke daling dus 

.Ook het aantal dat in het buitenland in 
SCHOOLMEDEDELINGEN 	 hotel of pension verbleef daa1dehet aan- 

. Het nieuwe schooljaar begint voor de 	tal dat in Nederland gebruik maakte van 
kinderen weer op dinsdag 16 auustus. een pension of hotel bleef vrijwel constant 

2. Met ingang van het nieuwe schooljaar is:: slot zij vermeld,dat nog altijd 7% van 

de prijs van de schoolmelk bepaald op 	de bevolking geen Vrije dagen voor vakantie 

f 0.55 per week. 	 heeft! 

VERENIGING"OÎID BROEK IN WATERLAND" == 	 70 JAJAR GELEDEN. 
.. 	 Uit het medewerkers-orgaan van de Stich- 

De sluitingstermijn voor bestellingen op 
ting Nederlandse Jeugdherbergcentrale na- 

de gravure is bepaald op 31 juli. De leden 
men wij het volgende stuk proza voor U over 

die nog een exemplaar wensen(f 6.-- p.st.) ::  
kunnen zich v66r die datum nog wenden tot Hoe alles minder dan in een eeuw tijds is 
jd 	ecretaris,Erven 26 9 Tel,477 	 veranderd,moge uit het onderstaande blijkn 

=====Men schreef 1890 De zalmvangst was enge-
HOE BRENGT LjDERL.kND ZIJN VAKANTIE DOOR? woon slecht;aan het Kralingse veer werden 

In deze vakantietijd leek het ons wel aar- slechts 34555 zalmen aangevoerd,tot vol- 
dig aandacht te besteden aan de onlangs 	dooning van de Rotterdamse dienstmeisjes, 
verschenen Maandstatistiek van het Gen- 	die twee keer zalm per week op het menu 
traal bureau voor de Statistiek 9waarin de mr dan genoeg vonden. 
resultaten zijn geputliceerd van het proef-Nederland telde 4 -  miljoen inwoners,die 
onderzoek dat in 1965 is gehouden naar de per hoofd gemiddeld .f 25.22  aan belasting 
vakantiebesteding van de Nederlandse be- opbrachten.Een kilo rundvlees kostte in 
volking in 1964. 	 Amsterdam 70 cent en zoetemelksekaas op de 
Uit de gegevens blijkt,dat in 1964 - 54% 	markt in Gouda een halve gulden.Wittebrood 
van de Nederlandse bevolking met vakantie 12- ct.en patentolie 371  ct. 
is geweest.Indien we dit cijfer leggen 	In Nederland waren meer dan dertigduizend 
naast het cijfer van 1954 blijkt hieruit eenhuizen onbewoond. De Limburgse steenkolen-
toename van 13%.Van  deze vakantiegangers mijnen produceerden tezamen honderdduizend 
bracht 71% de tijd door in Nederland 9 de 	ton steenkolen per jaarHet Nederlandse 
overigen trokken naar het buitenland., 	volk gebruikte per hoofd aan energie het 
vooral naar West-Duitsland,Zwitserland en equivalent van krap één ton steenkolen per 
Oostenrijk.In ons eigen land waren de bad- jaar.Daar men het energieverbruik wel als 
plaatsen weer favoriet.Het sterkst nam hetmaatstaf voor weltaart besohouvrt,kan men 
bezoek toe naar de noordelijke provincies de situatie in Nederland van 1890 ongeveer 
(watersportgebied). 	 vergelijken met de huidige toestand in 
Hoe gingen de mensen in vergelijking met 	J0egoslavi of Spanje. 

1954 met vakantie? 	 Wij schrijven nu 1966.Nederland telt meer 
dan 12 miljoen inwoners.Aan de verschil1en.e 



betalen we per hoofd der bevolking iets 	Ook dit jaar zijn weer plaatselijke voreni- 
meer dan f 1800.-- per jaar.Vlees is tien:::  gingen bereid gevonden om hun medewerking 
keer zoduur,brood vijf keer,maar petrole- te verlenen. Zo zullen,eigenlijk varioelf- 
um kost juist de helft.Het energiever- 	sprekend,zowel de klaverjasclub als de 
bruik per hoofd bedraagt nu het equivalent brudgeclub hun dravis organiseren in 
van bpna vier ton steenkolen. 	 Café Concordia, terwijl de plaatselijke 
De goederenstroom wast,de materiële wel- muziekverenigingen in principe bereid zijn 
vaart stijg-tMaar aan het Kralingee Veer 	om vanaf de muziektent op het voetbalveld 
worden geen zalmen meer gevangen.De dienst-hun tonen te laten klinken ter gelegen- 
boden-zo die ernog zijn-krijgen geen zalm 	heid van de opening van de kermis en op 
op tafel,want het is nu een lekkernij die de zaterdagavond voorafgaande aan de slui4 
alleen in de duurdere restaurants wordt 	ting. Eveneens op deze zaterâagavond, na 
geserveerd, 	 afloop van het concert, zal vanaf het 

nestje in het Havenrak een vuurwerk wor- 
BURGERLIJKE STAND. 	 den ontstoken. 

GEBOREN: 	 Eventuele wijzigingen voorbehouden,zal het 
Dogger,Hester Maria, dochter van Dogger 	programma er als volgt uitzien: 
Johan en van Hausel,Margaretha,Johanna. 	

IVLLLANDAG 8 aug. 's avonds 8 uur 
Porsius,Erik,zoon van Porsius,Klaas en 	

Café CONCORDIA. 
van:Veen,Jannetje. 	 .. 	 Klaverjasdrive met aantrekkelijke prijzen, 

• Koonan, kieke,dochter van:Kooijman,Pieter o.a.hoofdprijs een glasservies. 
en van: Beueling,Janny. 	 Deelname: f 1.50 per persoon. 
OVERLEDEN: 
Wiedemeyer,Jacob Willem,zoon van: 	 DINSDAG 9 aug.'s avonds 8 uur. 

Wiedemeyer,Willem en van:Hoogendoorn,Imke. Café CONCORDIA 
Bridgedrive met aantrekkelijke prijzen. 

ADVERTENTIES. 	 Deelname: f 2.50 per persoon. 
WOENSDAG 10 aug. 's avonds 8 uur 
VOETBALVELD. 

::Amusementsconcert door de Vïaterlandse 
Muziekvereniging en naar alle waarschijn-
lijkheid een Dixielandorkest. 

ZETERDAG 13 aug. 's avonds 7.39 uur. 
VOETBALVELD. 
Concert door de Fanfare Zuiderwoude. 
Na afloop van het concert om ongeveer 
9.15 uur VUURWERK van af hetunestjettaan 
het Havenrak. 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
BROEK IN WATERLAND. 

Wij maken II er nu reeds op attent dat na 
de vakanties, dat is met ingang van 29 
augustus a.s.,de kantooruren belangrijk 

BER KEFP , Laan 44 	 worden gewijzigd n vanaf die datum als 
voor rijwielen en bromfietsen. 	 volgt zijn vastgesteld t.w.: 

MAANDAG: 	van 9.00 - 12.00 uur v.m. 
100% service. 	

0 	
van 2,00 - 3.9 uur n.m. 

KERMIS BROEK IN WATERLAND 1966 	DINSDAG: 	van 9.00 - 12.00 uur v.m. 

Van 10 t/m 14 augustus komt evenals vo- 	 van 2.00 - 3.00 uur n.m. 

rige jaren de kermis weer naar Broek in 	 ... yan99•0-1..30te Purmerend 

Waterland.Een jaarlijks terugkerende fes- WOENSDAG: van 9.00 - 12.00 uur v.m. 
tiviteit,uitgegroeid tot een traditie. 	 2.00 .3Ouur 

In de achter ons liggende 4 jaren werd 	DONDERDAG. van 9.00 - 12.00 uur v.m. 

deze kermis omlijst door een georganiseer 	. ....................?...00 :3...9,0 ur 

de feestweek, o.a. met het doel het be- 	VRIJDAG: 	van 9.00 - 12.00 uur v.m. 

zoek aan de kermis te stimuleren.Op deze 	 van 2.00 - 3.00 uur n.m. 

feestweek nu willen we nog eens nader 	
ZATERDAG: 	

van 99...........9O .r ..m. 

Tot haar grote spijt moet de stichting 	Zoals U ziet zijn wij dus met ingang van 29 
"De Broeker Gemeenschap"meedelen,dat de 	augustus a.s. alle dagen,met uitzondering-  

::van  dit jaar,althans in de U beken-.van zaterdag, geöpend. van 9.00 - 12.00 uur 
de vorm,geen doorgang zal kunnen vinden. 's morgens en van 2,00 - 3.00 uur Tsmid4ajs. 
Een opeenstapeling van merendeels techni- En tevens vrijdag.ravond van 6.00 - 8.00 uur. 
sche moeilijkheden,die slechts overkomen- De avondzitting van maandag komt dus te 
lijk waren door het brengen van grote fi- vervallen. 
nancile offers,heeft het stichtingsbe- Middels een huis-aan-huis circulaire komen. 
stuur daartoe doen besluiten. 	 wij nog nader op bovenstaande terug. 
Dit weliswaar teleurstellende bericht be- 	 NOOIJ 
tekent niet,dat er gedurende die dagen 
behalve de kermisattracties niets te be- 	 kassier. 
leven zou  

WONINGRUIL: Amsterdam-Broek in Wa 
lande 

Aangeboden: Benedenhuis (laagbouw) 
bevat 1 grote ij.uiskamer, 1 grote 
slaapkamer ,flinke keen,schuur, 
kelder en tuin,lage huuè of 3e et 
bevat 1 huiskamer,keuken en 3 sla  
kamers,uitzicht op markthallen 


