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=== agenda ===
5. iJirt Bazar BeJaardensocieteit
15 Dii*t Uitvoering Toneelver. "Tracht"
19 nirt Plattelandsvrouwen (lezing over

"Molens")

17 apr Plattelandsvrouwen (lezing over
"Vrije Tijd")

1-2-3 .Festiviteiten 100-jarig bestaan
school te Zuiderwoude

l6i-1-7 mei Fancy-fair t»b.v.het Groene
Kruis

22 mei Plattelandsvrouwen (lezing over
"De vorming van de vrouv/")

===SPREEKinjR HOOFD O.L.S. !===

Het eerstvolgende. spreekuur van het hoofd
der o-.l. school -I-zal worden gehouden op •
dinsdag 23 februari a.s. des avonds van
half acht tot half negen in de (nood)-
scho'ol.

=:=^BAZAR BEJAARDENSOCX£:a?EIT===

Op woensdag 3-niaart a.s. wordt weer de
jaarlijkse bazar van de bejaardensocieteit
gehouden. Be .dames .zijn het gehele jaar
dru-k- geweast- met het uitdenken en het ma-
ken van.leuk'e, maar toch practische hand-
werken.' Er is voor de kinderen weer een

grabbelton met grappige verrassingen. Be
prijzen zijn, zoals elk jaar{.beslist niet
te hoog, ondariks dat de opbrengst
gebruikt wordt voor het jaarlijks reisje
van de societeit, waarvan de kosten wel
jaarlijks stijgen. Ook al heeft U. niets te
kbpen-j komt-U dan- toch voor de gezellig-
heid een kopje thee drinken. tegen een
zeer geringe- vergoeding. Be bazar wordt

dfukke en de bezoekers (-stars) een ge-
zellige middag.

MevrsS.te Boekhorst - Vink

=== NIEUWS VAN"TRA'CHT"=i=:=
Be toneelvereniging "Tracht" heeft voor
het eerst "uitgespeeld". Bonderdagavond
13 februari•brachten de spelers het blij-
spei ""Be"bungalow" dat reeds in november
1968 in Broek ten tonele ward gehracht.
Erl-werd 'gespeeld voor A.M. V.V= (schippers)
in het gebouv/ "Be Arend" in Amsterdam.Be

een vrolijk stukje muziek; .Ook in de pauze
hielden de blazers het publiek gezellig
bezig, zodat men de kriebels in de, benen
kreeg en de kapel het verzoek kreeg na
het toneelspel nog wat te blijven spelen.
Be stoelen gingen aan de kant en de
beentjes van de vloer. Be Broekers die
"Be bungrlov/" in Broek hadden zien spe
len en nu na.ar Amsterdam waren gekoraen
•vonden dat er nog beter was gespeeld
dan. destijds in Broek. U kunt een aantal
leden van Tra.cht binnenkort weer zien

spelen? zaterdag 15 maart brengen zij n.l.
.de_comedie ''Per Lu-. htpost".

====BRIEVENBljS VERPLAATST===
Wij maken onze lezers er op attent,dat de
brievenbus, welke bevestigd was aan het
gebouwtje nabij de Sten'en Brug, verplaatst
is. U kunt deze brievenbus thans vinden

op'het parkeerterreintje aan het begin
van de Bokter Bakkerstraato

=^=HET GROENE KRNIS IN EIGEN HUIS^==

Zoals U in de vorige Broeker Gemeenschap
hebt kunne.n...le.zenzal. op-16.. en. 1.7 mei
a.Sr een grote fancy-fair gehouden worden
ten bate van het nieuwe wijkgebouwo Het
ligt in de bedoeling van•de commissie om
tijdens of omstreeks deze fancy-fair een
roramelmarkt te houden. Be grote schoon-
maak is op komsto Misschien heeft U af-
gedankte nog bruikbafe attributen, die
wij voor deze rommelmarkt gebruiken kun-

•nen^ Gooi ze niet weg, maar geef ons een
berichtje of een telefoontje, wij komen
het bij U halen

gehouden in Het Broeker Huis^en is geopendMevr.v.d.Sluijs,Borpsstraat l4,tel. 375
vanaf 2 uur. Ik wens de societeit een Mevr.BlufpandjDr.Bakkerstr. 12, tel.3^2

.Be heer v.d.Lugt,Br.Bakkerstr.1^,tel.318
Be heer Compaan, Laan 28, tel. 309

•Mevrr. Mars, Nieuwland 3j tel. 328
Be_heer Kouwenoord, Buitenweeren 23'»

^-=vehehioing voor VREEMDELIHGEN VERKEER^
Wij stellen U ervan in kennis, dat het be-

•stuur van de VVV .Broek in.Waterland in
z'n geheel is afgetreden. Er is een nieuw
bestuur gekozen,dat als volgt is samen-
gesteldJ Voorzitters.C. J.de Vrie.s ,Borpsstr
1 , tel. 266 ; Seer. ;K. v.-El ,Hav^nrak 21 ,t.el.....

boerenkapel van Broek in Waterland zorgde^ 432;'Penningmeester: J.Dekker ,Kerkplein 10
terwi jl de spelers ges'chminkt werden,voor^ tel<._3|f;^j



weg 3itel.295;seeri functie:W.Wiedemeyer,
De Erven tel.331* fit bestuur zal bin-
nenkort vergaderen en van de resultaten
daarvan zullen wij TJ op de hoogte houden.

De secretaris, K. van El.

=== MEN SCHRIJFT ONS

Als inwoner van Broek in Waterland wil ik

langs deze weg adjn ontstemming kenbaar
maken over de slechte toestand waarin on-

ze straten verkeren na de sneeuivval. Ik
kan helaas geen enkel dorp of stad in
deze omgeving noemen waar zo slecht de
straten sneeuwvrij gemaakt worden.Kan hier
nu niet wat meer aan gedaan worden zodat
ook iemand die slecht ter been is,
fatsoeniyk kan lopen?

H.de Wit-Lohfeldt

Naschrift redactie:

1.Het gemeente-personeel is de laatste
week voortdurend in touw geweest om de
gevolgen van gladheid en sneeuwval zo
goed mogelijk weg te werken.Het is een
bekend verschynEel, dat de wegen buiten
de hoofdwegen minder snel geheel en al
schoon zijn dan die hoofdwegen .(U kunt
dat ook altijd vernemen bij de berichten
over de wegeninformatie)• Dat het overal
elders b.eter v/as dan in Broek moeten vhj,
mede uit eigen waarneming, bestrijdenlMet
de ten dienste staande mogelijkheden van
personeel en materieel is o.i.een aan-
vaardbaar resultaat bereikt.

2.De liefde moet van twee kanten komen.

Het is nog altijd zo geweest (zeker- in
Broek, inaar ook elders), dat de inwoners
zelf hebben te .zorgen voor het sneeuwvrij
maken van de trottoirs.Niet alleen,omdat
dat voorgeschreven staat in de Algemene
Politie Verordening,maar ook in het be-
lang van die inwoners zelf en van hun
medeburgers .WiJ hebben geconstateerd, dat
slechts zeer weinigen zich aan deze regel
hebben gehouden.Ook de inzendster van de"
bovenstaande klacht niet,zoals wiJ heden
^17 feb)hebben opgemerktl

=^=BROEK: EEN GEZONDE GEMEENTE!^^^

In een vorig nummer vend U een overzicht
van de bevolking. van onze geraeente over
het Jaar 1968.Daaruit bleek,dat aan het
einde van.dat Jaar er 2165 personen in
onze gemeente woonden.WiJ hebben eens na-
gegaan,hoevelen daarvan ouder dan 63 jaar
ziJn.Het blijken er meor dan 10?^ te zijn,nl.
237*De lijst wordt aangevoerd door mevr.
K.Lof-Maas (tante KeetJe).BiJ leve.n en
welzyn hoopt zij dit Jaar 9S Jaar te wor
den.In' totaal zijn er 3 personen ouder dan
90 Jaar.Drie anderen hopen in 1969 deze
leeftijd der zeer sterken te. bereiken. Is
het tdeval,dat de drie oudsten alle van
het vrouwelijk geslacht ziJn?De oudste man-
nelijke inwoner is de heer N..Rinkel (89
Jaar).Tussen de 80 en 90 jaar waren op
1 Jan 69 28 personen.Hieruit blijkt, dat. Je
in Broek wel oud kunt word'enlEen volgende
keen zullen wiJ eens een ander aspect van
de z.g. leeftijdsopbouw onder de loupe
nemen.

===: BURGERLIJKE STAND ===

geboren;Cornells,zv A.Slagt en J.Mulder.
Mafga Carina Diana, dvD."Kruse en,M.I. van
Zaanen.Helga,dv A.Houtraan en J.Betzema.

MEDEDEL I NG :

In verband met de steeds groter wordende
drukte in mijn practijk in Amsterdam,zie
ik mij tot miJn spyt genoodzaakt ,de bui-.
tenpraktijk te Broek in Waterland per 13
maart a.s. te siuiten.Langs deze weg
dank ik U alien voor het miJ in de 17
Jaar dat ik in Uw dorp praktiseerde,
gestelde vertrouwen.

JOH. JC. HO EDEMA N, TANDARTS.

COOPERATIEVE RAIFFEISENBANK

BROEK IN WATERLAND

Hiermede maken wiJ bekend dat wiJ op za-
berdag 22 feb.a.s..- gaan verhuizen van
het Kerkplein nro9 naar ons nieuwe kan-
toorgebouw aan het Nieuwland nr.27«In
verband hiermede zal ons kantoor geslo-
ten ziJn op maandag 2k feb.a.s.Op
dinsdag 23 feb. zullen v/ij voor het eerst
geopend zijn in ons nieuwe kantoor en
wel op de bekende kantooruren t.w.:
Dagelijks van 9-12 uur vm.en van 2-3 uur
nm«"VriJdag bovendien van 6-8 uur, nm.Za-
terdag5 gesloten. Voorts verzoeken wiJ de,
personen die,' by ons een safeloket in.
huur hebben persoonlijk te willen ,ver-
schijnen op donderdag of vrijdag 20 resp.
21 feb.om de inhoud van hun oude loket

te lichten en over te brengen naar het
nieuwe loket in de nieuwe kluis.U neme

hiervan goede nota. ___

Uw RECEPTIE,BRUIL0FT of PARTIJ wordt
uitstekend verzorgd in een GEZELLIGE
sfeer bij cafe-restaurant CONCORDIA!
Beleefd aanbevelend C.DE VRIES,
Dorpsstraat 1,Broek in Waterland
Bel voor inlichtingen; 02903-206

Heeft U lets nodig op het gebied van:
SCHOENEN (Dames,heren en kinderen)
PANTOFFELS,RUBBERLAARSEN,SPORTARTIKELEN
(voetbalart. , gj^mpakjes. Judo)
Bel even of-stuur een kaartje en wdj
komen vrijblijvend biJ U langs.
SCHOENENHUIS GEES TIEROLF,Kerkstr.60
Monnickendam (tel. 1 396 ., na 6 uur I960)

VOOR UW BRANDVERZEKERING NAAR:

De Onderlinge Brandverzekering MiJ.
Parallelweg 17,Broek in Waterland
tel. 02903 - 269
Premie stenen woonhuis /.0,4o 'per O/OO
Premie stenen-houten

woonhuis /.0,83 per O/OO
Premie houte'n v/oonhuis /. 1 ,— per O/OO
Vee en hooi /.-1,10 per O/OO

VOOR AL UW VERZEKERINGEN'

Adrainistratie- en Assurantiekantoor
JB.K.HONINGE EN J.HOUTKOOP,Parallelweg
17,Broek in Waterland,tel,02903-269.
Wettelijke AansprakelijkheidjOngevallen;-
Ziekte;Invaliditeit;Brand;Inbraak;Storm:
Bedrljfsschade;Ziektekosten;Plezier-
vaartuigen;Auto;Motor;Bromfiets;Glas;
Inboedels,woonhuizen,winkels .op totaal-
polis; Reis- en bagage ;Levensverzekering.;
Arbeidsongeschiktheid;Caravans,

BER KEFF.LaaiTWTvoor^IJWIELEN en
BROMFIETSEN 100^ S E R VICE! !

KLOMPENMAKERIJ- BROEK IN WATERLAND
vraagt gepension.man voor seizoenwerk-
zaamheden. Telefoon: 02903 - A32


