
OP-GAAN VAN DE STICHTING I,.DE DP.OFKFR GEMEENSCHAP° 

==AG EN DA 	 . 	ideen en suggesties aan ons door te ge-. 
15 'aug.Paadsvergadering 	0 	 ven. De heer Harting, Dr.Bakkerstraat 2, 
16 aug.Fokveedag 	 :tel.1+88, zal 	daar dankbaar voor zijn. 
.17-18 aug.Wandeltocht. . 	 ==0P HET ERE-PODIUM=== 
2/+ aug.J.ongdierendag Wij willen in dit nummer graag een aan- 
.9-10 okt.Bevolkingsonderzoek t.b.c. 

tal mensen op het ere-podium plaatsen. 29-30 nov.-1 dec.Tentoonstelling Pluimvee. • . :Wij gaan ze weliswaar niet met name noe- 
en konijnen. 	 : 

:men, maar wij bedoelen al die ingezete- 
==NABETRACHTING=== 	 nen, die dit jaar actief hebben bijge- 

Terugzien op de feestweek 1968 is geen 	dragen aan het welslagen van de feest- 
onplezierige bezigheid. Zoals met vele 	week. Dat begon al bij de voorbereiding- 
dingen, blijft het laatste het beste in en.Veel werk hebben zij de, toch al druk 
het geheugen hangen. Wij vermoeden, dat bezette secretaris van de Stichting De 
nog dagen lang gepraat is of wordt over Broeker Gemeenschap, uit handen genomen 
de stock-car-race. Het was dan ook in 	door allerlei contacten te leggen en 
meer dan ên opzicht een "spektakel". Dit Liceen te verwezenlijken. Zo is b.v. de 
:evenêmént mag zeker beschouwd worden als rugbywedstrijd tot stand gekomen en de 
:het hoogtepunt van de feestweek. Doch ook auto-cross. Daarnaast staan op het ere-
de andere onderdelen zijn over het alge- podium een aantal andere personen, die 
meen bijzonder goed geslaagd. Alle 	. direct bereid waren op verzoek van het 
geplande buiten-gebeurens konden doorgaan Stichtings-bestuur een bepaald onderdeel 
dank zij het mooie weer. Te denken valt te organiseren, b.v. het polsstok-.springen 
aan de rugby- en voetbalwedstrijd,de 	en de huisdierenshow. En wederom werd 
.polsstok-springerij en bromfietsrijderij,:geen vergeef f' beroep gedaan op enkele 	= 
het vuurwerk, de huisdierenshow en de 	verenigingen, wier medewerking bijna 
races. En natuurlijk ook aan de kermis. 	traditioneel geworden is. Ons ere-podium 
Wat de binnenshuis-evenementen betreft 	wordt bijna te klein. Want daarop horen 
moet o.i, in de eerste plaats genoemd 	ook nog thuis een aantal "stille" wer- 
'woren.de quiz-avond van de vereniging 	kers, zonder. wier onmisbare medewerking 
Oud-Broek. Dit was niet alleen een leer- geen feestweek te organiseren s. Aan al 
:zahie doch ook een zeer gezellige bijeen- deze mensen en verenigingen hartelijk 
komst. Allerlei vragen over oud-Broek en dank voor al hun moeite. 

: oudBroekers brachten heel wat tongen in 	
--- B I A F R A 

beweging en ook de lachspieren. De dames 
Op onze "vuurwerk-avond" vond plaats een Tolk droegen gezamenlijk een gedicht voor actie ten behoeve van de hongerende be- 

van 123 coupletten, in 1838 gemaakt door 
volking van Biafra. Hoewel velen deze de toenmalige schoolmeester.De bridge- en. 
televisie-actie  wellicht niet hebben ge- :.Laverjaswed5tr1jden hadden niet over ge-. 
zien, is er toch op het postkantoor die : brek aan, deelnemers te klagen.Zulks was 
avond een bedrag ingezameld van f.401,32.. 

wel het geval met de beide dansavonden in: 
Voorzover U niet in de gelegenheid was 

garage Lindbergh. De belangstelling voor 	 . 
:de beat-ai.ond was duidelijk minder dan .,om iets te geven: het gironummer 400 zal 

vorig. j.aar,,terwijlde dansavond voor ..... Uw bijdrage graag administreren. 

"ouderen" slechts zeer matig werd bezocht ===PLUIMVEE- EN KONIJNENHOUDERSVER.=== 
En ôp....één dergelijke dansavond was juist : 	 1 
vanuit de dorpsgenoten aangedrongen! 	Jongdierendag op 24 augustus a.s. des 
Net de ervaringen, die ook dit jaar tij-morgens om 10.00 uur in de schuur van de 
dens de (7e)  feestweek zijn opgedaan,zal heer TW.Bruijn,..Havenrak 11. 
'uiteraard rekening gehouden worden bij 	• 	 II 
deplannen voor 1969. Maar ook U kunt een:De jaarlijkse, tentoonstelling van deze 
steentje bijdragen aan deze plannen door vereniging vindt plaats op 29 en3O nov. 



en 1december a.s. in de loods van de 	ken,inhalen en afstandhouden. 
heer J..Riemersma, Molengouw 46a, 't Is 	P.S. Bij snelverkeer geen alcohol! 
maar, dat U het vast weet! 

== 	 G.van Riessen 

	

===BELASTING-RECLAMES=== 	 Buitenweeren 10. 
Binnenkort zullen de aanslagbiljetten 	Na6chrift redactie: Wij danken de heer 
• van een aantal gemeentelijke bela.stingen 	 . 
• 'van Riessen voor zijn bijdrage en natuur- 
;U weer bereiken., Het is mogelijk, 	als: lijk ook voor zijn waarderende woorden 
U meent dat U ten onrechte of verkeerd 

over dit orgaan. Dit bedoelen we nu als 
• bent aangeslagen, daartegen te reclame 	. • wij het hebben over:Mensen schrijf toch 
ren. Maar doet U dat alstublieft niet 	eens iets!Het behoeft natuurlijk niet 
• door het aanslagbiljet terug te sturen 

'over het verkeer te gaan, al zullen velen 
en daar een opmerking op te plaatsen De • . 	 = van het bovenstaande kunnen leren.Heer 
• enige juiste manier is om een brief te 	. 	. • . 	

binnen 	
van Riessen,wij kijken uit naar Uw vol- 

schrijven oinnen twee maanden na de dag- 
ende bijdrage! 

tekening van het biljet. Dezo brief dien-(,-== 
te worden gericht aan cie gemeente-raad. 	 ===BURGERLIJKE STAND= 
Het indienen van een reclame ontheft 	boren:Klazina Suzanna Elizabeth,dochter 
niet van de îerplichting om te 	betalen 	 van A.J..Plomp en M.Honingh. 
Indien het gelijk aan Uw zijde is,krijgt:etrouwdWillemijntje Willemina den 

: U Uw reeds betaalde geld terug.. 	 :Oudsten,18 jaar en Theodorus van Dalen, 

	

1 N G E Z 0 N D E N 	
20 jaar Gerrit John,22 jaar en Elisabeth 
Henrica Kooijman, 19 jaar. • Geachte Redactie, 

• overleden: 
Om een begin te krijgen wil ik U er op Jannetje Schot,oud 75 jaar, echtgenote 
• attent maken, dat ik het Broeker Gemeen-. 

van J.Goedmaat.. 
= schapblad altijd met aandacht en tevre- 
denheid heb gelezen en ik hoop van harte 	 ===WANDELTOCHT=== 
dat dit blad blijft voortbestaan. Ik wil Over de wandeltocht op a. s. zaterdag en 
graag een stukje over het verkeer schrij.' zondag nog 'even dit: als U verzuimd 
ven; Als U dit in ons blad wilt plaatsen?heeft om U tijdig op te geven en' U wilt 

'toch aan de wandeling deelnemen, dan 
Het verkeer is vandaag de dag zo groot 

• kunt U zich tijdens de start-uren ook 
geworden, dat als wij achter het stuur 	nog opgeven. In de o.l.school 1 aan het 
van een motorvoertuig,bromfietsof fiets :Roomeinde  Het is dan echter niet zeker, 
•plaatsnemen ons eerst gaan realiseren: 	: - 	'dat U de herinneringsmedaille meteeen na 
" 	 ij Wat gaan w 	doen?" Meestal gaat dat ZO:. afloop van de tocht krijgt. U krijgt hem 
Instappen of opstappenstarten, gas en 	dan later toegezonden. 
hopla daar gaan we, op de claxon drukken 
of aan de bel trekken, hand opsteken, 	 ===A D V E R T E N T 1 E S=== 
nog eens omkijken enz Beste bestuurders:  
van Broek in Waterland, laten wij probe- 	 DANKBETUIGING 
ren deze gewoonte af te leren in het be• 
lang van Uw gezin. Mag ik nog een voor- ' Hiermede willen wij onze welgemeende 

'beeld noemen uit de ervaring langs de 	, dank zeggen aan allen, die de 
weg? Als X een motorvoertuig passeert op: herdenking van ons 50 jarig huwelijk, 
de autoweg of voorrangsweg met een snel- 	hetzij door belangstelling,bloemen 
heid van ca,80 km en U komt van de ande- 	of geschenken tot een onvergetelijke 
re kant en X heeft zich vergist in snel- : dag hebben gemaakt. 
heid of afstand van U; wat zou U dan 	 B de Jongh 
doen? Meestal gaat dat zo! Men geeft 	' 	 C:de Jongh-Zwaan 
•l:;signalen met al het Jicht dat men 	 en kinderen 
bezit (knipperend), desnoods nog een 
beetje gas; dit is altijd fout en nog erH 
ger dan wat X doet.. X weet heel goed dat  
hij fout is en U heeft inderdaad voorrang, 	R E c E P T 1 E ? ? 
maa;-  het moeilijke is: X kan op dat mo- 
ment niet anders! U kunt beter op Uw rem: 	B R U 1 L 0 F T ? ? 
duwen en geen lichten gebruiken.. Denk aai 	F A M i L i E - D 1 N E E T J E ? ? 
.Uw gezin en aan dat van X..Hij is U toch 
dankbaar al merkt U daar niets van! Een 	't is goed, gezellig en......... 
ervaren chauffeur of chauffeuse ziet U 	betaalbaar in Restaurant CONCORDIA 
nooit de l hten onnodig gebruiken of on-: 
nodig claxonneren. Nu nog een obstakel op ,Dorpsstraat 1,Broek in Waterland. 
de weg waar de meeste GROTE ongelukkeni t 1 02°03-206 
mee gebeuren en dat is:Ga:  met een auto 	

e 	 aanbevelend, 
nooit langzamer dan 70 km per uur op 'een 	 C.DE VRIES 
autoweg of voorrangsweg (behalve waar dit: 
door borden verbodenis), Daar heb ik wel 

:9 van de 10 ongelukken door zien gebeu- , 	' B E R 	K E F F 
:ren.Past U zich bij de snelheid aan maar 
houdt afstand. Dit zijn drie punten van 	VOOR RIJWIELEN EN BROMFIETSEN 

groot belang. Als U het én maand'doet, : 	 100% SERVICE ! 
wilt U nooit meer anders. Een volgende 
keer graag nog iets over kruising vrim-: 


