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BROEKER GEMEEN5CHAP
ORGAAN VAN DE STICHriNG .,DE BROBKJ5R GEMEENSCHAP"

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

5 Jan.Nieuwjaars-contact-avond
20 jan.Trekking verloting pluimvee- en

konijnenhoudersver.

===COMPLIMENT===

Gaarne even een compliment aan de "Plat-
telandsvrouwen".Zoals U hierboven kunt
zien,. hebben zij ons hun programma voor
het komende halfjaar ter plaatsing toe-
ge.zonden.,Een ieder kan dus met deze data
rekening houden.WiJ hopen,dat andere ver- _ _ _ _
enigingen dit goede voorbeeld zullen vol^naar Uw postgirodie'nst ,of indienen bij Uw
gen en ons vroegtijdig raededeling doen vahbank of het bedrag voldoen aan het post-
voorgenomen vergaderdata e.d, ^^]kantoor.Het betalingsbewijs zal voortaan
I ===MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEHUIS=- dienen als lidmaatschapskaart.WiJ
Op donderdag 1 jan^ri a.s. i Uw medewerking te mogen rekenen
huisvuil opgehaald.De route van deze dag :^ uiterlijk 31 januari a.s. de contri-

ivordt gereden op woensdagmorgen 31 dec.a.s. ^ over te maken.
In de hele gemeente wordt het huisvuil : === C.Resting (seer.
woensdag 's morgens opgehaald^^ i ==^NOGMAALS "BOEING, BOEING"-===

5 Januari a.s. v^rvalET^E'avcTnd- "'Op 13 december j.l. gaf de toneelver-
spreekuur van de burgemeester.Eigenlijk is; eniging Tracht een opvoering van het bly-
dit geen juiste mededeling, want op j.spel "Boeing, Boeing". Omdat velen onder
die avond kunt U zdwel de burgemeester, :U geen kaarten konden'bemachtigen is be-
als de wethouders als de meeste raadsle— * sloten om op 2k januari 1970 wederom een
den spreken bij gelegenheid van de Nieuw- • opvoering van het stuk in Concordia te
jaars—contact-avond. Gaarne herhalen wij : brengen. Vanaf 1 januari kunt U kaarten
hier de uitnodiging,gericht tot een ieder, krijgen bij de heer W.van Meel.De pers, die
om deze avond te bezoeken.Vanaf 20.00 I op 13 december ook aanwezig v;as schreef
uur ten gemeentehuize. : ondermeer:"Op bijzonder vlotte manier

: bracht de toneelvereniging Tracht onder
De aandacht wordt er op gevestigd ,dat • regie van Wim Sluys het blijspel in 3 be-
iedere inwoner verplicht is bij gladheid ; drijven "Boeing, Boeing" van Marc Camoletl
of sneeuwval het trbttoir voor zijn wonin^ ti.Vlot spel, vol bedrijvigheid op kundige
begaanbaar te maken en te houden.Waar ; wijze in regie gebracht en door de speler$
geen trottoirs zijn, geldt een gelijke ver-f vlot voor het voetlicht gebracht.Een :
plichting voor een gedeelte van de weg. : avond met plezierige momenten waarbij het •
Op de naleving van deze verplichting zali in grote getale aanwezige publiek zich
streng worden toegezien. * geen moment verveelde," In januari geeft

IV

VERLOEEH EN GEVONDEN VOORWERPEN

: Verloren:a.gouden halskettinkje en een
I polshorloge.b.stalen sleepkabel met

22 jan.Plattelaiidsvrouwen( jaarvergaderlni^in het midden een t-^ekveer.
2k jan.Toneelver.Tracht (Concordia) [ Gevonden:Portemonnaie met /.23,— in.

9 feb.Plattelandsvrouw'en(sierknipkunst); telefooncel.
2 mrt.Plattelandsvrouwen(lndonesie-avon(^Inlichtingen bij de Postcommandant der

19 mrt.PlattelandsvrouwenCFestiviteiten : Rijkspolitie,Moerland 1,Broek in Waterland
t.g.v.33-3arig bestaan afd. i awNR
Noord-Holland) . ---H£iT_GR^NE_KRUIS===

9 apr.Plattelandsvrouwen (Avond,verzorgd berichten wy de leden dat het
door "Eendagsbestuur") ; bestuur heeft besloten om tot een andere

13 mei Plattelandsvrouwen(Boekbespreking3 contributie ,
2 3un.Plattelandsvrouwen(Zomeruitstapje) gaan.Het is niet meer mogelijk ge-r

=— =:==bleken om de traditionele huis aan huis
inning voort te zetten,Anderzijds blijken
de girale betalingen en voor U en voor
ons zoveel voordelen te bieden,dat be
sloten is om de stortings/acceptgirokaart
in te voerenein de loop van deze maand is
deze kaart door de post bij U bezorgd.IT
kunt de kaart na ondertekening insturen



... ..... ^ • f , \

"Tracht" nogmaals een opvoering van dit ; leui^gesteld zi3n).Wat ik de organisatie !
spel e n ,.\wio, kun ne n hen die deze avond : echter het meest kwalijk neem,is het felt,
niet in Concordia aanv/ezig waren beslist • dat Sint Nicolaas niet vahaf 3 hur" begon,
aanbevelen te gaan.Men krijgt door "Trachti' zoals duidelijk in 't krantje stond en
een avondje toneel voorgeschoteld op : ook niet tot 5 u.ur doorging ,zoals mij door
hoog peil en daarbij ook zeer verinakelijk, ; mevr.de Vries telefonisch werd verzekerd;
Beslist een niveau om meer dan 2 uitvoe- ^ om half twee die middaglNee mijne heren^ITw
ringen te kunnen verzorgen. feest was een "soepfeest" ILaten we hopen,

"=1aaN een IEDES, die een HOND BEZIT==r: zorgvuldiger plan- ,
4. —TTT—: rr. : 77-:—geeft, zonder wat U "schoonheids-Natuurlyk is U een dierenvriend(in) .Wy : tt 4. -n j? tt j j. j. •

..44., ^ , 4. • j j 2 TT u X - foutjes" noemt. Ik geef U Dy deze toestem-zyn er dan ook van overtuigd dat U het • a u • x- I t-t • •, j_ •
, n 4. • ^ j X tt p. j j ming om deze brief te publiceren,ik sta •met goed zult vinden, dat Uw hond.andere- ^aao/ ux / x •• -1

V ^ 1 4, 4. a. X , x ' voor 100% achter (en met imj vele an-dieren byv.schapen kwaad doet.iVant het t\ a a a ^ ^ '
TT 1 j •• T.T n J 1_ 4! T • deren! Janders had ik hem uiteraard niet :moet U bekend zynL:Loslopende honden kun- geschrevenl

nen of uit speelsheid of uit kv/aadaardig- Hoogachtend, | .
heid schapen doodjagen of ernstig vermin-; M.Hoppe-Engeler,C.Roelestraat 3
ken.En dit is toch Uw bedoeling niet. ; Onderschrift van de redactie:
Wy verzoeken U dus dringend: zorg tijdens : 1 • de redactie van B.G.is niet identiek
het uitlaten-van Uw hond, deze aan de lijn met het organisatie-comite. ;
te houden. ; 2. In ons blad heeft geen foutief tijdstip |
Namens het Bestuur van de Agrarische Con-' gestaan.Er stond niet:van 3 tot 5idoch:
tact Gommissie "Waterland". : simpelweg om 3 uur.Voor rneded'elingen i

H-;-Pronki.Jac...zh;«4-'-"^0Q^ niet, bij he-t-.werkcomite. b.ehor.ende;-
___ " ' iah-iliefop. Sr. • ,''secretaris personen,kan uiteraard ,niemand .vepant-o-.; .

=== INGEZGNDElJ-woording nemen.
Mijne Herem . " ' : groot aahtal pakjes te kort?Het. iigt

^-4- t2 •• TT '• maar aan,wat je ond^r een-"g.root •;Ziiehier dan wat kopy, waarom U zo veelvul:- x n ti x x -r 4,-1 ' ^ , i
Tr^T>-7^^v4-tu..4. 4. X ' -43' aantal" verstaat.In dit geval. waren.-hetctig verzpekt.lHet •gaat met- name om de. re- : x • tt- v.. . ^ ,

alpt.ie. .o.R. het; Sint ..NiooDaarfe.est .Moet ik 7/^^! r;
nog-duiaelijk maken .hoe bitter teleurge- ^ desbetreffende kinderen-Iftter
=¥^1 A Tr..i ..VT o-TT-i' u •'--.e;!' • • Mia X- alsnog een pakje hebben gekregen!stein velen v/aren? U ..schrnf.t.-..o..,a..jldat •er • l a^ x j , x ? t r, i i • :
niet veel^aan' te -dben &"rwarineer er burg, stand net aantal Broeker kxn-.
groot aantal pakjes tekbrt blijken te ztjn.: ' ! ^
Waarom nietak Vt to moeiiyk om op de bur. »°--l-k.Het comxte had dit dan ook ruim ,
Serl-yke.!.stand het- aahital kleine kLderen : te voren •gedaan.En had bovendien, zG-
in de-yuiste .leeftijdsferbeperi te bepalen? •: als/vertiield,nog een. ruime .marge naar . ;
To" r 4- 'V-*i • V- •• - • X . • boven genomen. /eerderis t-zo moeiiyk om- biv.een papiertie : c n+— i x ~
aan "t, Broeker'Oemeenschapkrant je ' te nie-^ spreekt-namens ,,
ten,, wat men aan de. deur kan afgeven aan i •
iamand van 't Ontvangst-comit6 ? Kinderen ^ ^^twyfelen. "^o.g meer anderen"hebben ohp .
komen toch ,niet zonder hun ouders naar .• tegenovergestelde "menlrig dden
Sint :Nicolaas toe, althans nie-t die kin- • r, ^ ^x2 h i •• Wtt - • -- -•
deren, waarvo.or het nog zir heeft zo'n • uitdrukki.pg^/'Uw feast was;eeh spep^h; ;
feest te organiseren! En-^die ouders kun- ^ ^ind.en wy, onnodig'krenkend.Betef^ -;
nen- in/het voorbygaar, "garuisloos" zo'n te spreken oyah. een "snoepfeest"";.'J;; ;
bewysje in handen van een "organis-ator" opvatting tussen inzend- -
stoppen. U.noemt iets dergelyks.-.politie-.7-2,- redactie van E.G. :wij pho-;.'.!'.--
agent je- speleh'-voor de-deur envzegt:"dat ^ ^
stropkt niet met de ge.e.st van -.het Sint i groots gebeuren de positieve..,kan-ten;-te.y.
Nicolaasfeesf'.Vertelt U my eens:strookt uitsluitend de negatieve.
het wel-'met de. geest van het St.Nicolaas-^ -==EUPlGERLIJKE STAND—r: ' - ••
feest, als je met de kleintjes op de nf- g^^Q^e '̂̂ -^^arloes Jeanine,dv J,.J.M.-va.n'
gesproken tyd aan,.,d,e ;d-eur,komt en.-.die mani ^oo^rnik en E.J.M.de Zwart. ..y.-.-p,
blijkt -er -.hiet eens meer -te zyn?Legt U nou' ' zv J. v. d'.D'rift-eh ; Ij..
maar eens:'aan een drie.jarige uit,(die je ! ^ M. Peperkamp. ondertrouwd: Dirk Huis., , •
beloo^d hebt, dat die "Sinterklaas een han"d^^ en Grietje Lof-,21 jr- getrouwd: " :
je mag geveh en dat hij misschien ook no'g' : ^ jg >23 jr. en Katriena- Eoodt-., '
wel een kad'ootje krijgt) dat er "een paar ' jPar. Hendrik Willem Dikkers,19. jr..en? •
cleine'sch'obhheidsfoutjes waren", dat in : Johanna van- Veen, 19*,"jr.Gerar-J
het krantje de tijdeh van -ontvangst hiet i KoUwenoord ,2? jaar en Hennie de Reus, -
zo 'best klopten, of dat Sinterklaas niet : • __ik
zo best-had begrepen wat er- van •".hem ver-
Wacht werd^ en dat het toch gro-te bedrag,
;dat de middeii'stand bijeen brac'h.t ,waar- ;
sch-ynlyk -met, minder moeite beter recht- :
streek's-;-haar--ie jhugd van Monnic'kendara v
ge^t-uuhd 'had kunnen "worden ,wan't daar .schij-
neii^de kadpotjes .ypOr het merendeel t-och :
terecht-igekomen, te ;^yn!>iy per.soonlyk ging
het •tropyenp. p^ie't epps om die .kadoot jes, r•-
die-, kah ik. hem ;zelf-'"n^ wel k'open.(Maar
:al-s-.er toch 'v.o.br zo'n. feest b'etaald is, . ;
imedunkt, wat raoet de middenstand dan te- :

•. COOPERATIEVERAIFFEISENBANK "
BROEK IN WATERLAND'

Hiermede maken wij bekend dat ons kan-
toor o.p Gudejaarsdag de gehele
gesloten is. -C-.-NOOlh /Dir';

S T" A "A T SyL 0 T'E'^ PJ I' j' '''' ." •
-De loteh kunnen^ do'br omstandigheden"
niet by U 'thuis jgejDrabh-t 'w'ord'en.D.aarom

,verzoek ik U ze'by my "af "te'komb.n '
-haleh.Verkoop: vanaf 5''yanuari'' 1970.'
'Trekking:..20 januari"-I'W-. ^ •

G. Koster , r.Qe.hri-t.ze.,.Brpekerme.erdj,jk. .1


