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Naschrift van de redactie:
Wederom een bestuur van een plaatselijke
vereniging, dat in zijn geheel v/enst af
te: treden. Vorig jaar was het de Oranje-
vereniging, nu.de V.V.V, Wat heeft de
ervaring met de Oranje-vereniging ge-
leerd? A, Dat niemand aanwezig v/as op ' de
liquidatie-vergadering; maar B. dat ieder
een enthousiast heeft raeegedaan op 30
april, toen een comite toch weer de
need had om iets te organiseren. Wat gaa
het nu worden met onze V.V.V.? Zal ook

hier niemand aanv/ezig zijn op 13 februar
a.s.? Moet deze vereniging zonder meer .•
ter ziele gaan? Of is het de moeite
waard te trachten een nieuw bestuur te

formeren en met nieuwe moed v/eder aan •

het werk te gaan? Dit laatste hopen wij
van ganser harte. Over de noodzaak van
het bestaan van zo'n vereniging kunnen
we verschillend denken. Ook overde

vraag, voor wie die vereniging nu eigen-
lijk belangrijk is. Onze mening is, dat
een V.V.V. in Broek in V/aterland zeker

nuttig werk kan doen. In een bijeenkomst
met het Bestuur van de Stichting Broeker
Gemeenschap zijn een aantal suggesties
gedaan betreffende de .mogeiykheden en
taken voor de V.V,Vc. Nu onmiskenbaar de
trek naar Waterland steeds meer toeneemt
moet er een instantie zijn, die deze
mensen opvangt. En hiertoe moet de V.V.V
zicb/zetten. Wy wachten de komende ver-
gadering met belangstelling afo ^in ___

===PLUIMVE.E-' EN KONIJNENHOUDERSVER,===
Bij de trekking van de verloting,die dins
dagavond 21 jan, werd gehouden in;cafe
"Concordia" onder toezicht van burgemees
ter H.te Boekhorst, zijn de volgende prijs

!winnende nummers uit de bus gekomen.
Pry's Nrc Prijs Nre Pry's Nr. Prys Nr.

:i 797 11 1979 21 448 31 630
:2 388 12 1740 22 1041 32 1246
13 1878 13 -1346 23 1849 33 38
;4 1933 14 222 24 1423 34 30 •
•3 1078 13 1390 23 1394 35 1838
;6 1674 16 16826 10236 731 ,
•7 822 17 1629 27 1898 37 , 1536
:8 1232 18 - 654 28 167.2 58 1630
:9 1229 19, 1875 29 1991 39 1430 •;

1168:;

===A G E N D A===

: "10 • feb^Eaadsy-ergader^
:11 feboN.QcV.Ba(Feestelyke jaarvergade-

• ring.)
:11 feb.Brldge-wedstrijd Broek ~ Edam
:13 feb.Plattelandsvrouwen (avond in -sa-

menwerking met 't Nut te
Monnickendam)

:13 feb.Ledenvergadering V.V,V.(Concordia;;
•20.00 uur)

; ijf feb.Of.ficiele^ opening voorlichtings- f;
woning-streekverbetering

•is mrt.Plattelandsyrouwen (lezing over :
"Molens")

;17 apr.Plattelandsvrouwen (lezing over
"Vrije Tijd")

:l6-17 mei Fancy-fair t.b.v. Het Groene
; Kruis

:22 mei Plattelandsvrouwen (lezing over
i "De vorming van de vrouw")

;VOETBALWEDSTPIJDEN:

:Programme voor zaterdag 8 februari 1969
:ZcMoC^Blauwwit 3 - S.D.OoB.

•Jun.S.D.O.Bo - Volendam 8 3*30 uuri
;Adsp•S•D.0.B• a — D.Z.S.a 2o13 uur^
•Oosthuizen c - S.D.O.Bob

iProgramma voor zondag 9 februari 19^9
:S;>p.0oB,2 - Purmerend 3 2.00 uur:
:purraerend 5 - SsD«0.Bc3
iS.D.O.Bo^ - G.V0O08 12.00 uur:
iProgramma voor zaterdag 13 fobruari 1969 :
iz.M.C. S.B.O.B. - P.S.Z.^ 1.30 uuri
:Jun. S'.D.O.B. Volendam 7 3-^5
:Adsp. Kwadijka - S.D.O.B.a
•Programma voor -zondag I6 februari 1969
:S.trandvogel"s - SoD.O.B. - 12c00 uur;
;Purmerend SoDi^OriB, -4 11,00 uuri

:=:VERENIGING VOOR VRESMDELINGEN VERKEER===;
:In de agenda van dit blad staat voor de
;i:3e feb.1969 een ledenv-ergadering V.V.V. '
iReactie-Eindelijk. .

iJa? eindelijk is 't dan zover. Over
ischuld prateri lijkt ons overbodig en het ;
;bestuur is 't wat.dat betreft ook wel

;een-s;» v;e hehben- besloten om- alien- af- te
itreden. Toch iijkt het ons wel belang-
jrijk dat de vereniging blijft bestaanjWe
inodigen dan ook alle belanghebbenden en
;belangstellenden uit voor deze vergade-
iringc

Het bestuur® . .........ilO 1.01.3....20. 23.1.30. ..15.68.4.0.



l^rigs Nr, Prijs Nr. Prijs Nro
; ki ^h3 hk 1321 k7 1371
; 42 1731 45 1979
_4| 887 46 1498

=== RAADSVEPGADERING

;In afwijking van de gewoonte vergadert de
gemeente-raad ditmaal op maandagavond 10
•fabruari a.s. Op de agenda staan geen in-
grijpende voorstellen. Aan de orde koraen
o^me enige verkopen van grond, cnige ver-
pachtingen en het ophef.fen van de gemeen-
schappelijke regeling betreffende de des-
tructor te Purraerendo

===NIBUV/E JEUGDHERBERG-OUDERS==:==

Met ingang van 1 febrnari i„l. heeit "Het
Broeker Huis" nieuv/e beheerders gekregen.
i)e familie Hoogerv/aard kreeg op haar ver-
zoek ontslag als zodanig. Zij aanvaardden
een nieuv/e werkkring in Ohe en Laak (Lim-
burg)c Als nieuwe beheerders zijn aange-
steld de heer en mevrouw W«E,Maasland,ko-
mende uit Rotterdam.Zij zijn inmiddels reeds
gearriveerd. V/ij'heten de nieuv/e beheerders
graag v/el"kora in ons midden en hopen,dat
zy_spoedig ingeburgerd zullen zijnc __ _

.-=^=WAARSCHUWEN aoV.P.=== -
Op de rioolgemaalt jes aan de Wagengduv/•
nabij nr.4a en aan. de Corn..Roelestr.nabij
nr.7 zijn meterkastjes geplaatst voorzien
van een rood signaallarapjenZo'n lampje
gaat branden bij het defect raken van de
pompoWij verzoeken U vriendelijk het bran
den van een signaallampje te melden aan
het gemeentehuis Ctel,20l) of aan de heer
MoPlasjRoomeinde 33 (tel.293)-

Het Gemeentebestuur6

^==TANDARTS-PRACTIJK VERDWIJNT UIT .

BROEK-==

Onder de advertenties zult U een medede-

ling aantreffen van tandar.ts Hoedeman,
v/aarin hij aankondigt de stopzetting van
zijn practijk-uitoefening in onze gemeente.
Ongetv/ijfeld zal-de heer Hoedeman daar ge-
gronde redenen voor hebben.Wij vinden het
echter jammer,dat hiermede een stukje
service voor de inwoners verloren gaato
Vooral voor kinderen,bejaarden en invali-
den zal een bezoek aan de tandarts meer

moeilijkheden van reizen etc.met zich
brengen.Misschien is een andere tandarts
bereid om eens te overv/egen deze "buiten-
practijk" te gaan behartigen.De kans,
daarop is echter niet groot,gezien het
tekort aan tandartsen in ons geheZ-e iand_2

• ===^VOQRLICHTINGSWONING==^:=
In de Broekermeer is voor"rekening van de
heer P.Huiberts een v/oning gebouwd die
dienst doet als "voorlichtingswoning".Dat
wil zeggen,dat deze v/oning als model kan
dienen voor anderen, die ook van plan zijn
een nieuwe v/oning te bouiven of een bep'
staande te verbouwen. U kunt deze woning
gaan bezichtigen om daar bepaalde ideeen
op te doen. De- bouw is geschied in het
kader van de z.g. StreekverbeteringoOp 14
februari a.s. zal de woning officieel in
gebruik worden genoraen.,

WATERLAND PER RAD10=^

Aan e.nkele burgemeesters in Waterland zijn
door een radio-reporter enige vragen ge--
s te.ld.. omtr.e.nt. :hun. .vis.i e.. op. .de. .t.oek.om.s,t......

van V/aterland. Speciaal met het oog op
de nabijheid, van de grote stad Amsterdam.
Deze intervieuws worden uitgezonden op
maandag '10 februari a.s. tussen I6.OO
en l6o30 uur in het programme'"Zoeklicht
op_Nederland"o

===rBURGERLIJKB STAMD=^=.

geboren:A.lexander Victor,zoon van H.P.
Geugjes en L.van der Snoek.Victor
Alexander,zoon van H.P.Geugjes en L.van
der Snoek.

=== ADVERTENTIES ===

MEDEDELING

[n verband met de steeds groter wordende
irukte in mijn practijk in Amsterdam, zie
ik mij tot mijn spijt genoodzaakt, de bui-
ben practijk in Broek in Waterland per
13 maart a.s. te .sluiteno
Langs deze v/eg dank ik U alien voor het
mij in de 17 jaar dat ik in Uw dorp
praktiseerde, gestelde vertrouwen.

Joh.J .Hoedeman,tandarts.

VOOR UW BRANDVERZEKERING NAAR:

De Onderlinge Brandverzekering Mij
Parallelweg 17,Broek in Waterland,
tel..02903 " 269

Premie stenen v/oonhuis

Premie stenen- houten

woonhuis /.0,83 per
Premie houten woonhuis /.I,—.per
Vee en hooi /.1,'10 per

/,.0,40 per O/OO

0/00
0/00
0/00

VOOR AL UW VERZEKERINGEN

Administratie- en Assurantiekantoor
Jb.K.Honingh en J.Houtkoop
Parallelweg 17?Broek in Waterland

tel. 02903 - 269
Wettelijke Aansprakelijkheid Auto
Ongevallen
Ziekte

1Invaliditeit
Brand

Inbraak

Storm

Bedrij f sscliade
Ziektekosten

Pleziervaartuigen'

Motor

Brorafiets

Glas

Inboedels,
woonhuizen,
winkels op
totaalpolis

•Reis- en bagage
Levensverzekering

Arbeidsongeschiktheid Caravans

Heeft U lets nodig op het gebied van:
SCHOENEN (Dames,heren en kinderen).
PANTOFFELS, RUBBERLAARZEN, SPORT-
ARTIKELEN (voetbalart.,gympakjes,judo)
Bel even of stuur een kaartje en wij
komen vrijblijvend bij U langs.
SCHOENENHUIS GEES TIEROLF,Kerkstr,- 60
Monnickendam(tel.1596, na 6 uur I960)

Uw RECEPTIE, BRUILOFT of PARTIJ
Wordt .uitstekend verzorgd in een
G E Z E' L L' I G E' • sfeer

bij: cafe-restaurant
CONGORDIA

Beleefd aaiibevelendp, DE VRIES
Dorpsstraat 1, Broek in Waterland
Bel voor inlichtingen: 02903-206

B E R K E F F , Laan 44

voor rijwielen en bromfietsen

• 100^ SERVICE


