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A G E N D A . 	 king een goede verstandhouding zal ont- 
10/11 jan.Inform.-centrum Veilig Verkeer taan. 
17 jan.Ned.Chr.Vrouwen-Bond (demonstratie=== 

electrische apparaten). 	 IITFORMATIE-CENTRUM VEILIG VERKEER 
18 jan.Lezing Ver.Oud-Broek(BroekerHuis)Al enige malen heeft U in onze agenda ver- 
23 jan.NUT-Toneelavond (Leerkamer) 	neld zien staan 1110 en 11 jan.Inforrnatie- 
2+ jan.Trekking verloting en prijsuitrei- centrum Veilig Verkeer".De genoemde data i 

king Pluimvee- en Kon.houdersvr, zijn nu dichtbij gekomen en het wordt de 

	

0 jan.Ledenvergadering Volksonderwijs 	hoogste tijd om U in te lichten over wat 
Ik feb.Ned.Chr.Vrouwen Bond:jaarvergade- met dit onderdeel van de agenda is bedoeld. 

ring. 	 Welnu,tijdens de genoemde dagen zal op het 
Kerkplein staan een speciale wagen van 

	

GELUKKIG NIEUWJAAR 	 :het Verbond voor Veilig Verkeer.In deze 
Burgemeester en mevrouw te Boekhorst wil-.wagen is ondergebracht een moderne appara:-
Len graag al diegenen hartelijk dank zeg- :tuur voor het onderzoek van gezichtsver-
gen,die ter gelegenheid van de KerstdagenmOgefl en Uw reactie-snelheid.Het is wel- 
en de jaarwisseling hun wensen hebben 	haast overbodig te zeggen,van hoeveel be-: 
aangeboden.Heel vaak gebeurde dit in de lang het juist voor verkeersdeelnemers is, 
vorm van originele,soms zelf-ontworpen, îat zij over een behoorlijk gezichtsvermo-
kaarten.Deze verzameling kaarten gaf ons gen beschikken.En dat zij een redelijk snel 
huis in deze bijzondere weken een extra reactie-vermoge n hebben.0 kunt GRATIS aan: 
prettige sfeer.Aan alle inwoners van de U aan de test ondervierpen.Deze test wordt 
gemeente wensen wij van harte een gelukkigaan ieder privé afgenomen.0 krijgt de re- 
1967 toe. 	 sultaten van Uw test op een briefje mee 

=naar huis.Daar kunt tJ dan deze resultaten: 

	

FE2STWEEK 1967 	 eens rustig bekijken en nagaan of het mis- 
Het bestuur van de stichting "De Broeker schien nuttig is om een oogarts te raad- 
Gemeenschap" verzoekt verenigingen,die 	plegen.\Vat wordt er zoal gemeten?Wel: de 
interesse hebben een avond tijdens de 	oogstand,de dieptev;aarneming,kleuronder- 
feestweek 1967  te verzorgen,zich op te 	scheiding,de verblindingstijd (plotselinge 
geven bij de secretaris van de stichting, overgang van licht naar donker)en het ge- 
de heer J.Harting,Dr.C.Bakkerstraat 2, 	zichtsveld.Daarnaast dan de reactie-proef:. 
Broek in Waterland.Opgaven dienen uiter- Zoals gezegd:de wagen staat op het Kerk- 
Lijk 1 februari 1967  binnen te zijn. 	plein te Broek in Waterland.De tijden, 

waarop U terecht kunt zijn: 

	

NIIU7E_P0,c3TCONMANDANTRIJKSPOLITIE 	dinsdag 10 jan:van 12.30 tot 18.00 uur en: 
Met ingang van 1 januari 1967  is de heer 	 van 19.00  tot 21.00 uur. 
B.Bolks ambteloos burger geworden.In ver-woensdag 11 jan:van 10.00 tot 12.00 uur en 
band met zijn leeftijd heeft hij nl.het zo- 	 van 13.00  tot 18.00 uur. 
genaamde "functioneel leeftijdsontslag"ge-De test is bedoeld voor iedereen boven 16: 
kregen.Zijn afscheid is in ambtelijke kringiaar.DUS niet alleen voor autobezitters! 
gevierd  op dinsdag 27 december l.l.Als 	Zij duurt per persoon ongeveer 8 minuten. 
zijn opvolger is benoemd de heer P.A.van De plaatselijke afdeling van het Verbond 
.en Doel,eveneens opperwachtmeester der voor Veilig Verkeer hoopt,dat zeer velen 
ijkspolitie.In afwachting van een woning :van deze unieke gelegenheid gebruik zulleh 

voor hem en zijn gezin neemt hij vooriopigmaken.Enne...*mOcht U nog geen lid van 
ijn intrek bij mevr.de  Boer,Dr.Eakkerstr. Veilig Verkeer zijn,dan vindt U in de viage 

7.Desgewenst kunt U hem daar ook telefo- wel een formuliertje,waarop U zich als 
nisch bereiken onder nr.kok.Wij willen de lid kunt opgevenl 
nieuwe postcommandant graag in ons midden====  
Welkom heten en de wens uitsreken,dat et 
opkorte termijn tussen hem en onze bevol-.. ... ........ ... ..... ............. . 	... . 
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ORItNTERINGSRIT — 	:Uw aandacht brengen,dat contributiebeta- 

Op zondag 15 januari a.s. wordt door de 'lang ook per giro kan geschieden?Vorig 
:Automobielclub De Wegkruisers een orien- :jaar hebben velen van deze mogelijkheid 
:teringsrit georganiseerd,waarvan het tra-:gebruik gemaakt.Postgiro 137996,t.n.v. 
ject ook door onze gemeente loopt.Dit- :afdeling Broek in Waterland v.d.Ver."Het 
:maal gaat de route nu eens niet naar Zul-:Groene Kruis" te Broek in Waterland. 
derwoude,doch door het dorp Broek.Bijna 	

Het Bestuur. :alle straten van het dorp komen in het  
:route-schema voor.De vermoedelijke pas- 

BURGERLIJKE STAND 
seertijd ligt tussen 14.00 en 16.00 uur. GEBOREN: Gerrit, zoon van G.Oskam en van: 

__- PLUIMVEE- EN KONIJNENMARKT === 	A.van Eck. 

.De traditionele markt werd georganiseerd OVERLEDEN: Jacob Pflolenaar,oud 67 jaar. 
op maandagavond 19 dec.1966 door de 	

===GEMEENTE BROEK IN WATERLAND=== :Pluimvee- en Konijnenhoudersvereniging 	
;Voorlopige gegevens betreffende de loop :Broek in Waterland en omstreken en werd :der bevolking over het jaar 1966. 

:gehouden in de schuur van de heer H.Kubbe 	
mannen vrouwen totaal :Zuideinde,Broek in Waterland.Er werden 	

31 dec.1965 	1053 	962 	2015 X94 konijnen aangevoerd,waarvan de prijs 	
geboren 	 17 	23 	40 varieerde van f.5,-- tot T.22,-- per stuk 	

1070 	9$5 	2055 :Tevens werden 12 kippen aangevoerd en de=
overleden 	 17 	7 	24 :meeste dieren verwisselden,zoals verwacht 	

1053 	977 	2031 van eigenaar.Het bestuur hoopt in decem- gevestigd 
	 47 	55 	102 :ber 1967 weer in staat te zijn een derge-: 	

1100 	1033 	2133 :lijke avond te organiseren gezien de grote 	 40 	42 	82 belangstelling die voor deze markt be- 
:31 dec.1966 	100 	991 

stond. 
	2051 

====Aantal gesloten huwelijken: 10 
HET GROENE KRUIS =__ 	:Echtscheidingen:0 

:Nog te weinig is men,dachten wij,overtuigdBuiten de gemeente geboren:? jongens en 
:van het feit,dat een kruisvereniging de 6 meisjes. 
aandacht verdient van allen.Te vaak wordtBuiteu de gemeente overleden: 9 mannen en: 
:er van uitgegaan,dat alles hetzelfde zou:4 vrouwen. 
blijven ook al zou een dergelijke vereni- :In de gemeente geboren,woonplaats elders:: 
:ging niet bestaan.En dit nu is een groot geen. 
:misverstand.Een kruisvereniging zal te 	In de gemeente overleden,woonplaats 
:allen tijde een grote taak in de gemeen- elders: geen. 
schap blijven vervullen.Zij zorgt er veelis-Levenloos aangegeven: geen. 
waar niet voor zieke mensen weer gezond  
te maken,maar zorgt er wel voor dat ge- 	 __= ADVERTENTIES 
:zonde mensen niet ziek worden.De zuige- 
:lingen- en kleuterzorg spreekt duidelijke 1 BER KEFF, Laan 44 
taal.Voorlichting en onderzoek zorgen er: 
voor dat de kindersterfte in ons land 	

voor rijwielen en bromfietsen 

.zeer laag is.Bejaarde mensen krijgen in- 	
100 service. 

:dien nodig,00k hun verzorging.In ons lan4Te koop aangeboden de boerderij Overleker-: 
:bereiken de mensen een gemiddelde leeftijd 	3 met bijbehorend erf.Wordt in het 
die tot de hoogste ter wereld behoort. 	a.s.voorjaar leeg opgeleverd.Te bevragen 
Men is vaak van mening,dat het kruiswerk bij H.Spaans, Jaagweg 3 te Broek in Water-
wel nuttig is en ook moeilijk uit onze sa-:land. 
:menleviing is weg te denken,maar het steu-  
:nen van een dergelijke vereniging behoort 	JAARVERSLAG 1966 VAN DE 
:tot de plicht van gezinnen met jonge kin- 	STICHTING DE BROEKER GEMEENSCHAP. 
:deren en bejaarden.Alweer een misver- 
:stand,want men vergeet,dat gezonde kimde= 	

vervolg 

ren en gezonde bejaarde mensen een alge- De  Broeker 
 GeLaD 

meen belang is waar eenieder van profi- :De Broeker Gemeenschap verscheen in het 

teert.Immers epidemieën zoals die vroegerafgelopen jaar 23 maal.De redactie-com- missie bestaat nu uit de Heren te Boek- 
voorkwamen en waarvan de haard gezocht 
moest worden bij kinderen en bejaarden, :horst en Eppinga terwijl de technische 
besmetten tevens anderen.Het niet meer uitvoering in handen is van de Heer Nooy. 

voorkomen van dergelijke epidemieën is 	
:Het publiceren van de verenigings-agenda: 
:is een succes gebleken,al zij opgemerkt, 

voor een belangrijk deel te danken aan  dat nog niet alle verenigingen van deze 
het werk van de kruisverenigingen..Het be= 
stuur van de afdeling Broek. in Waterland activiteiten gebruik maken om aan haar 
.van de vereniging "Het Groene Kruis" zou activiteiten meer ruchtbaarheid te geven.: 

Bij afsluiting van het verenigingsjaar wa- 
dan ook graag zien,dat zij die nog niet  
als lid toetraden,dit alsnog doen.Hoe 	ren er 15 postabonees. 

meer leden hoe beter. het kruiswerk ver- 'SUBSIDIE 
richt kan worden.De contributie bedraagt0ok dit jaar mocht de stichting een ge-
f.15,-- per jaar per gezin.Inwonende le-:meentelijke subsidie ontvangen tot een 
den betalen de helft.0 kunt zich opgeven:bedrag van f.500,--. 
bij onze penningmeesteresse,mevr.M.van 	 wordt vervolgd. 
:Schaalten-Poolman Buitenweeren 3,Broek in:==_= 	 ---r 
l•Haterla.nd-te1.43á.Mogen wi tevens onder WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSAP ... 	........_...... 	_ ...... 	............................_............................ 	_....... 


