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A G E N D A === naar het Schouw ...sparen,voldoe dan aan 
1O feb.Verg.volkstuinders(Broeker Huis) het bovenstaande. 
14 feb.Ned.Chr.Vrouaenbond;jaarverg. 
22 feb.Plattelandsvrouwen 	 EEN BROEKER OP SOESTDIJK 

23 mrt.Plattelandsvrouwen 	 :Enie weken v6r het huwelijk van H.K.H. 1 

13 apr.Plattelandsvrouv.'en 	 Prinses Margriet met de heer Pieter van 

:11 mei Plattelandsvrouwen 	 :Vollenhoven(om precies te zijn op 30 de- 

24 mei Uitstapje Pluimvee- en Konijnenhou_cembex 1966)heeft het Comité Verlanglijst 

dersvereniging 	 Bruidspaar op paleis Soestdijk een aantal: 

	

1 jun.Uitstapje Plattel.vrouwen 	
.huvieljksgeschenken overhandigd.Daarbij 
waren ook aanwezig een aantal min of 
meer 

	

SPREEKUUR BURGEMEESTER 	
willekeurig gekozen personen,welke 

:'Het avondspreekuur van de burgemeester op aan het cadeau hadden bijgedragen.Daaron- 
maandag 6 februari a.s.vervalt.Dit wordt der was ook een Broeker,t.w.de heer J. 
verschoven naar maandag 13 

februari as. Hoetmer Sr.Over deze bijzondere belevenis 

van 19.30  tot  20.30  uur. 	
heeft hij ons het een en ander verteld. 
"De plaats van samenkomst was in Utrecht. 

VAN HET 0FFICILE FRONT 	
Vandaar werd de tocht naar Soestdijk per 

I 	
:auto gemaakt.Om ongeveer twee uur waren 

Op 15 februari a.s.vinden de verkiezing en 	
bij het paleis.De leiding van de dele-. 

:plaats voor de samenstelling van de 	
: óatie  had Ir.C.Staf,de oud-minister van 

:de Kamer.In de komende week worden de op orlog.Wij moesten onszelf aan het Bruids-
:roepingen v oor de verkiezingen huis aan : paar voorstellen.Ik bleef maar een beetje 

acht aÎ' huis bezorgd.Wie meent ten onrechte geen: ,1?1a11t ik was de enige man.De an-. • :oproeping te hebben gekregen,kan zich op dere leden van de "club" waren negen da- 
:13 en ik februari wenden tot de gemeentemes! 	het paleis was een speciale kamer 

:secretarje. 	 :ingericht,waar alle cadeaux waren uitge-1 

I 	 : stald,die het Comité aanbood.Deze cadeaux 

:De laatste tijd hebben enkele veehouders bestonden uit tafelzilver en glaswerk. 
ier zich over beklaagd,dat loslopende 	Omdat er ook messen bij waren,kregen Wij 

:honden achter hun schapen aanjoegen.Dit allemaal van Prinses Margriet een cent, 
:kan zeer onaangename gevolgen hebben.O.a. om  de vriendschap niet af te sn!jden.Na- 

igeldelijke gevolgen,indien voor de aan 	dat Ir.Staf met een speech de cadeaux 

het schaap toegebrachte verwondingen 	had aangeboden,gingen wij naar een ander 

:vee-artsenijkundige hulp nodig is.Doch 	: vertrekEen enorme zaal,vzaar wel honderd: 

ook  indien door het opjagen b.v. ontijdi- mensen in kunnen.Daar kregen wij een kop-: 
:ge verwerping van lammeren plaats vindt. je thee met een koekje.Prinses Margriet 
:De honden-eigenaar is voor alle schaden en de heer van Vollenhoven maakten toen 
:aansprakelijk!Wij dringen er dan ook 	met ieder van ons een praatje.Met de heer 
. sterk op aan,dat zij,die honden onder hun: van Vollenhoven heb ik een hele tijd staan 
beheer hebben,deze aan de lijn te houden! praten over Broek en wat hier zo alle-;beheer 

 : maal te zien is.Vanzelf kwamen we ook te 

: De Provinciale Waterstaat heeft ons ver- spreken over de kaas-boerderijen en ik 
zocht de aandacht er op te vestigen,dat : heb hem moeten beloven een lekkere kaas 

;het verboden is rijwielen te plaatsen te-: te sturen naar Het Loo.Er heerste een 
gen de leuning van de tunnel.Al meerma- heel prettige sfeer.Helemaal niet ge-

:len zijn fietsen,die tegen het hek ston- 1 dwongen.Tegen drieen hebben wij het Paleis 

	

den,omgevallen en versperden daardoor 	: weer verlaten.Tijdens ons bezoek waren er: 

'het fietspad.De ambtenaren van de Water-: ook mensen van de televisie,die opnamen 
staat hebben opdracht om in het vervolg . maakten.'s Avonds in het journaal was er:  

	

daar ter plaatse aangetroffen fietsen 	: een reportage van.Ik vond het een heel 

	

T over te brengen naar de werkplaats op 	: bijzondere belevenis.Ik mag viel zeggen, 

ht .Schouw!Wilt U zich dus een wandeling at he één van e hoogtepunten van mijn . ........................................................e.v.e...is ge.v: e.e st.. ......................................... 



VOLKSTUINEN == 	 ook groter worden.De wasbeurt,die enkele 
De volkstuinders worden uitgenodigd voor- bejaarden krijgen,is wel belangrijk,maar 
een vergadering op 10 februari a.s. des van meer belang vind ik het gesprek,dat 
avonds om 8 uur in het Broeker Huis.Ge- onderwijl gevoerd wordt.Zijn er klachten o± 

:sproken zal o.m. worden over de ophef- moeilijkheden,dan kan daarover gesproken 
:fing of verplaatsing van de tuinen. 	en misschien een oplossing voor gevonden 

worden.Door de goede contacten die er zijn Het Bestuur, 
K.Tuin,Roomeinde 

	

	:met gespecialiseerde verpleegsters van 
verschillende  diensten,zoals de revalida-K.Veen 

H.Mulder. 	
tie,de tuberculose- en kankerbestrijding, 

:sta  je als wijkverpleegster niet helemaal 
== 

 

BEJAARDEN-SOCIETEIT 	 :alleen.Daar je als "de zuster" de meeste 
Geachte me-dorpelingen. 	 gezinnen toch viel goed kent,kun je zo'n 
Woensdag 25 januari 1967 hielden de be- districtsverpleegster de nodige much-
jaarden een verkoopmiddag in het Broeker;tingen verschaffen(dit gebeurd meestal 
Huis,van verschillende prachtige dingen, :door  maan elijkse rapportjes) om zo samen; 
die de bejaarden hadden vervaardigd(ook tot de oplossing van een probleem te ko-
hun familie) en disponibel hadden gesteldmen,voorbeelden:het aanschaffen van een 

:Het was voor ons ons zo buiten gewoon 	invalide-wagentje of het aanbrengen van 
fijn dat er zo veel kopers waren zodat de-noodzakelijke veranderingen in een woning. 
ze middag voor ons bitengewoon geslaagd: 	organiseren van moeder- en kleutercur- 
is.Nu maken alle bejaarden hiermee hun sussen en het geven van lessen in huis- 
dankbaarheid bekend,doordat gij allen 	houdelijke ziekenverpleging horen ook bij 
Broek in Waterlanders hebt getoond,dat mijn werk.Zoveel mogelijk probeer ik pa-
wij bejaarden niet in het dorp in de ver- tienten die opgenomen zijn in een zieken-
geten hoek zitten,zoals wel eens wordt huis daar of anders zo spoedig mogelijk na 
beweerd in de dagbladen.Wij bejaarden zijn thuiskomst te bezoeken.Om goed op de hoo-
er trots op dat door alle dorpelingen is:te te blijven met alles neem ik ieder 
getoond dat ze veel voor de bejaarden 	deel aan een driedaagse conferentie over 
overhebben.De jongeren kunnen nog een 	uiteenlopende onderwerpen in het Vormings- 
voorbeeld nemen aan wat door de bejaar- centrum "de Haaf" in Bergen. Er zou nog 
den is tot stand gebracht,want wij zijn 	veel meer over mijn werk in de wijk te 
maar een kleine club.Nogmaals alle Broekschrjven zijn,maar dat zou teveel van Uw 
in Waterlanders onze hartelijke dank. 	tijd vragen,ik hoop echter U met dit arti- 

Het bestuur, 

	

	 keltje een beetje inzicht in dit fijne 
:werk in onze gemeente te hebben kunnen T.Bijl 

B.Michels 	 geven. 
J.CROtJSE C.Bijl-Kwantes. 

:N.B.aantal spijkers:256(geraden door A.de: 	 BURGERLIJKE STAND 
Ruij;aantal bonen:2284(geraden door J. 0ndertrouwd:Pier de Vos,oud 27 jaar en: 

•van Riessen);naam bruidspop:Aagje(geraderiHeiena Maria Wustenhoff,oud 21 jaar.: 
door mevr.Buster);naam jongenspop:Jelle := 	 ADVERTENTIE 
(niet geraden;bij opbod verkocht);loten: 
prijzen gevallen op nrs.609(oranje),910 	 Ber Keff 	

1 (oranje),623(groen) en 688(groen).Af te : 	 Laan LfLf 

halen bij mevr.Bijl,Zuideinde 1. 	 : 	voor rijwielen en bromfietsen 

j 
100% service VERBOND VOOR VEILIG VERKEER === 

Tijdens de dagen,dat het Informatie-Cen- 
trum van het Verbond voor Veilig Verkeer: 	JAARVERSLAG 1966 VAN DE 
in onze gemeente stond,hebben 72 perso- 	STICHTING DE BROEKER GEMEENSCHAP 
nen daaraan een bezoek gebracht .Dit mag. 	 (vervolg) 	 - 
een groot succes heten(ter vergelijking: BEGUNSTIGERS 
in Zwolle bezochten 9 mensen e wagen!).15 resultaat van een gerichte actie no-

:Het bestuur van de plaatselijke afdeling teerden wij in het voorgaande jaarverslag: 
is dankbaar voor deze belangstelling.Het 	respectabele aantal van 250 begunsti- 
zal voor haar een stimulans zijn om nog rgers a raison van f.2,50.De tijd en de om *  

: meer van dergelijke activiteiten te ont- : standigheden schijnen echter aan het aan 
plooien. 	 = :tal donateurs te hebben geknabbeld.Helaas 

HET GROENE KRUIS 	 moesten wij op dit terrein een kleine te-; 

(vervolg) 	 ruggang registreren.Weliswaar niet ver- 

De kleuters worden allemaal eenmaal per : ontrustend doch toch voldoende om niet 
jaar door mij voor een onderzoek op het ; genegeerd te worden. Het bestuur start 

C.B.opgeroepen.Van groot belang voor de daarom binnenkort met een actie om 
volksgezondheid zijn ook de inentingen, 	nieuwe ingezetenen en nieuw gestichte ge' 

zowel voor zuigelingen,kleuters als 	zinnen attent te maken op de Broeker Ge- 

;schoolkinderen,die door de gemeente-se-; meenschap en bij haar aangesloten ver-
cretar±e,in samenwerking met de huisarts: enigingen. Daarmede dus een tweeledig 
en mij georganiseerd worden en waardoor 	doel nastrevend. 

heel veel gevreesde kinderziekten tot 	 -wordt vervolgd.:. 

het verleden behoren.Het aantal bejaar- - 
den neemt jaar op jaar toe en dus zal 	:WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP 
het aantal bezoeken aan deze, categorie 	.. 	

... 


