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AGENDA . 	. van harte welkom! 
9-10 okt.Bevolk±ngsonderzoek t.b.c. 	 HET BESTUUR 
29-30 nov-4dec.Tentoonstelling pluim- 	

--- 0RNJE C0MIT 	 - vee en konijnen. 	
- 

	

===EERSTE PAAL WIJKGEBOUW== 	WAAR ZIJN DE BALLONNEN TERECHT GEKOMEN? 
Maandag 5 augustus j.l. is op het terrein-Het Oranjecomité wilde gaarne van de 
aan het Nieuwland de eerste paal geslagen kinderen vernemen waar de ballonnen te- 
voor het wijkgebouw van de vereniging 	recht zijn gekomen die op de verjaardag 
"Het Groene Kruis". Het heeft enige jaren van H.M.de Koningin voor het Raadhuis 
geduurd voor dit kon plaatsvinden, maar zijn opgelaten. Kinderen die hun kaartje: 
eindelijk is i-riet deze eerste paal de 	terug ontvangen hebben, dienen dit bij 
kroon gezet op het vele werk, dat door 	het Oranjecomité in te leveren. Jullie 
het bestuur en anderen is verricht om hetweten dat voor de beballonnen die het 
zover te krijgen. Begin volgend jaar zal verst zijn gekomen nog mooie prijzen ter 
het gebouw gereed zijn. Dan zal de afde- beschikking zijn. De sluitingsdatum is 
ling Broek in Wt-erland over een eigen 	vastgesteld op 15 september a.s. dus 
"home" beschikken. Een jarenlange wens is breng je kaartje als je het terug ont- 
dan in vervulling gegaan! Voordat het 	vangen hebt even bij de onderstaande 
echter zover is, zal er nog wel een en. 	adressen: 
ander moeten gebeuren. Daar de kosten ho-:L.Broeder,De  Erven 20 
:ger zullen zijn dan aanvankelijk is ge- A.Buster,Parallelweg 21 
raamd laat de financieringsopzet nog een J.J.Kroon,Corn.Poelestraat 14 
gat zien van ongeveer f.25000,--. Om ook IH.J..Stolle, Leeteinde 2 
over dit bedrag te kunnen beschikken, is :A.Beunder, Wagengouw 30 
een zorg voor 'het -bestuur. Gedacht wordt :W.Vos, Zuideinde 24 (woonschip) 
:aan het uitzetten van spaarbrieven, 	 ii 
maarook andrQmo.geJ.ijkhedenaUflen. ....-- Het Oranjecomité heeft nog steeds een 
worden onderzocht. Uiteraard hoopt het 	prijs van f.10,-- in kas voor een ver- 
bestuur-,-  d.-at oGkde bevolking.. ënobd-'....... sierd wagentje, die nog niet is afgehaald. 
zaak van het bestaan van een wijkgebouw Wil de oudercommissie van "Kleutervreugd": 
beseft. 'Teveel wordt bij een wijkgebouw hier even in duiken en de prijs alsnog in 
alleen nog maar gedacht aan zuigelingen :ontvangst komen nemen bij de heer H.J. 
en kleuters, maar vergeten wordt dat een :Stolle,kosterij,Leeteinde 2. 
dergelijk gebouw ook voor andere doelein- 	 HET ORANJE-COMIT 
den op het gebied van de gezondheidszorg :== 
dienstbaar gemaakt kan worden. Er kunnen 	==COOPERATIEVE RAIFFEISENBANK=== 
kursussen gegeven worden op velerlei ge- 	. ==BROEK IN WATERLAND=== 
bied. Er kan bejaardengymnastiek worden Het ligt in de bedoeling om in het in 
gegeven; aangepast natuurlijk aan de 	aanbouw zijnde nieuwe bankgebouw een 
leeftijd. "Het Groene Kruis" is er niet :nachtkluis aan te brengen indien hiervoor 
om als concurrent op te treden van de 	van de zijde van het 	publiek de no- 
gyrnnastiekvereniging! Het bestuur zal 	dige belangstelling bestaat. Het is niet 
proberen het gebouw zo intensief mogelijknoodzakeiijk dat deze nogal belangrijke 
te gebruiken. 	 investering een winstgevende zaak wordt 
-- 	 H.W.Eppenga, voorzitter. maar moet toch enigszins financieel ver- 

:antwoord zijn. De jaarlijkkosten voor 

	

KLAVERJASCLUB ZUIDERWOUDE 	het gebruik van deze nachtkluis zal plm* 
Klaverjasclub Zuiderwoude begint het 	f.30,-- bedragen. 
nieuwe seizoen maandag 2 september .s. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij 
met ledenvergadering en gratis prijskla- :hen, die hiervoor aldus belangstelling 
verjassen voor leden,Nieuwe leden Z1Jfl 	

hebben, ons op 	korte termijn hiervan 



RECEPTIE ? ? 

BRUILOFT ? ? 

FAMILIE - DINEETJ.E ? 

't is goed, gezellig én . . . 

BETAALBAAR in Restaurant 

C 0 ..N C 0 R D 1 A 

tel .02903-206. 

roek in Waterland 

Aanbevelend, 

C.DE VRIES 

in kennis stellen. 	
AD VERTE NT lES z In afwachting. 

COOPERATIEVE RAIFFEISENBANK 
Broek in Waterland. 

C.Nooij, dir. 

===BRANDWEERPERSONEEL=== 
Bij het brandweerkorps te Broek in Wa-
terland zijn thans enige open plaatsen 
te vervullen. Zij, die hiervoor 
belangstelling hebben, gelieven zich te 
wenden tot de heer P.J.Bakker,Molengouw 
28.L  tel-520. 

===HET WOORD IS AAN..... 
Er is een mooi spreukje "Bij twijfel 
nooit inhalen". U leest het wel eens 
achter op een auto. Als U één of twee 
auto's wilt inhalen, doe het dan maar 
niet, daar wint U echt geen tijd mee. 
Alles moet zijn tijd hebben. Afstand 
houden is ook een groot probleem voor 
automobilisten. Als U achter op een an-
dere auto knalt is dat voor U helemaal 
niet leuk, maar ook niet voor de ander. 
Met een droge weg gaat het nog vaak goed, 
maar o wee als de weg nat is. Weet U dan :  
wel dat U 60% van Uw remcapaciteit kwijt: 
bent? De afstand tussen Uw voorganger 
moet 	zo zijn dat een ander voertuig 
zich gemakkelijk'kan invoegen. .Ook een 
vrachtwagencombinbtie û•  de kan 18 meter 

:lang zijn. (Ik. kan U welzeggen, dat é-
zé mensen het zeer zwaarop de weg heb-
ben). Beste mensen: er vallen zoveel 
slachtoffers op de weg, dat de doktoren 
en ziekenhuizen heus niet op klanten 
staan te wachten! P.S.Ik betrap mezelf 
na zoveel jaren ervaring nog wel eens op 
bovenstaande fouten en probeer ze niet 
te maken. Probeert U dat ook? 

G.van Riessen. 

===BRIDGECLUB B.B.C.=== 
De competitie 1968/69 zal beginnen op 
vrijdag 6 september a.s. Zoals gebruike-
lijk zal de speelavond voorafgegaan 
worden door een korte ledenvergadering.-

:De ledenvergadering begint om 8 uur; de 
eerste spellen kunnen dan om 8.30 uur-

:worden geschud. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom! Ook zij, die het bridge-
spel willen leren kunnen op vrijdagavon-
:den terecht in café "Concordia", Dorps-
straat 1. 
-- 	 Het Bestuur. 

BURGERLIJKE STAND 
geboren: 
Astrid Alexandra, dochter van J.Verkoren 
:en M.Skripnik. 
Hendrik Cornelis Dirk, zoon van H.Harde- 
bol en A.A.-Kruse. 
Alexander Hendrik, zoon van R.A.Kammin- 
:ga en,P..J.Massee. 
Jeroen Luc, zoon van H.B.M.-Klooster en 
A.M.T.Gruijters. 
Peter, zoon van K.Leegwater en L.M. 
Ciatfield. 
overleden: 
Maria Anna Bood, weduwe van J.Haringhui- 
zen, oud 89 jaar. 
:Ella Sophie Striewisch, oud 81 jaar. 

WORDT DONATEUR VAN DE BROEKE`R GEMEENSCHAP 
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LAAN 44  

VOOR RIJWIELEN EN BROMFIETSEN 

100 % 

SERVICE ! ! 
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