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4 BPOEKEk GEMEENSCHAP 

OP-GAAN VAN DE STICHTING DE DROEKER GEMEENSCHAP 

	

- EEN MERKWAARDIGE RkkDSVRGADEPDG - 	Dat Alaam een compostfabriek zal stichten 
Op de valreep van het jaar 1960 werd nogVJat ons het Pieterswijkje-probleem zal ver- 

een raadsvergadering gehouden.He't was niet 	 /lichten. 
helemaal een gewone verg'adering.Zij werd n.lEen jaar dus van voorspoed voor jongen en 
bijgewoond door de dames van de raadsleden. 	 - 	 ouwen, 
De belangrijkste besluiten van deze verga .-En in B.en W. een groot vertrouwen. 

*lering zult IJ al wel vernomen hebben. De 
raad besloot tot een algehele vernieuwing Mede namens mijn vrouw dank ik U allen zeer 
van de straatverlichting en tot het aan 	hartelijk voor de vele goede wensen 9  die wij 
schaffen van nieuw schoolmeubilair voor deter gelegenheid van de jaarwisseling ont-
drie scholen.Aan het einde gaf de voor-z.'_ ": vingen.Wederkerig wensen wij gaarne alle in-
een kleine beschouwing over het afgelopen woners van de gemeente een voorspoedig en 
jaar en wenste de raadsleden alle goeds 	gezegend. 1961 toe. 	H.te Boekhorst. 
toe voor het komende jaar.Gebruikelijk is, 
dat het oudste raadslid hierop antwoordt. VOORLOPIGE GEGEVENS BETREFFENDE DE LOOP 
Zo ook dit jaar,maar niet in een gëbruike- DER BEVOLKING Dr HET JAAR 1960. 
lijke vorm.Blijkbaar geinspireerd door T.deJ  
kwam er een nieuwjaarswens op rijm uit de 	 Mannen: Vrouwen: Totaal. 
bus.Tij menen niet beter te kunnen doen , 	31 december 1959 	908 	884 	179 2  
dan dit vers in zijn geheel op te nemen. 	Beboren 	 30 	21 	51 

	

938 	905 	1843 
Ik hoop dat onze gemeente gespaard blijft 	Overleden 	 8 	3 	11 

	

/voor rampen. 	 930 	902 	1832 
liet met t€ weinig-of teveel water heeft 	Gevestigd 	 48 	39 	87 

	

/±e kampen. 	 978 	941 	1919 
een last van veel ratten en muizen 	Vertrokken 	 47 	40 	87 

Geen brand of waterschade aan bedrijven of 	
931 	901 	1832 

/ huizen. 
Gezondheid voor alle gemeenteleden 	

Aantal gesloten huwelijken 16 
Fn dat niemand de verkeersregels zal over- 

Echtscheidingen. Geen. 

	

»treden. 	Buiten de gemeente geboren: 7 jongens 
Tevredenheid en goed samengaanmet hen,die 	 2 meisjes. 
voor de woningbouw land af moeten staan. 	Buiten de gemeente overleden: 4 mannen 
Alle verenigingen vooruitgang bloei en vree 	 2 vrouwen. 
En vooral de voetbalvereniging S.D.O.B. 	in de gem.geboren woonplaats elders:Geen 
Voor het nieuwe terrein worden kosten noch::In de gem.overleden woonpl.elders: 1 man. 

	

/mcelie gespaard 	Levenloos aangegeven. Geen. 
Laten we hopen dat ze het dubbele zijn waard. 
Vroeger stond ons dorp om zijn netheid bekend 	 INENTING TEGEN POKKEN. == 
7e waren het wieden,vegen en schrobben ge- Voor alle kinderen uit de leeftijdsgroep 

/wend. tussen 3 maanden en ca.l jaar,die nog niet 
Een dop op de pijp staat er in de boeken 	tegen pokken zijn ingeënt,bestaat hiertoe 
Die netheid is nu in ons dorp ver te zoeken: gelegenheid op vrjdagO januari a.s.tij- 
In Broek doen we mee aan vele pre-tjes 	dens het consultatiebureau voor zuigelin- 
Laat ons ook eens mee doen aan de aktie 	gen om 3.30 uur in het Broeker Huis. Deze 

	

/'OPGERTJIMD STAAT NETJES". 	inenting is wettelijk verplicht. 
De weg Zuiderwoude-Uitdam is gouw klaar C. den Hartoog. 
Een verbetering voor velen,reken maar 
Ik hoop,dat Burgemeester zijn rondvaartboot: V.V.V. NIEUWS. 

/zal sturen over meren en plassen Het is al weer geruime tijd geleden dat U 
Mn ook de begroting 1961 sluitend in el- 	hier iets van de plaatselijke vereniging 

	

/kaar weet te passen. 	voor vreemdelingenverkeer .hebt kunnen Ie-' 
 



:,zen.Toch heeft het bestuur van deze vere- :wie wij te doen hebben~stellen wij de nieuwe:~- 
inging niet stil gezeten.Als U hierover 	ling bij deze aan U voor.He-t is n.l.de Heer iets meer- wilt weten moet U niet verzuimenp•-j•j-t en U kunt hefrizo nodig bereiken bij

:: om op donderdag 19 Januari a.s,des avonds de fam.Tissink,Dr,Bakiçerstra 11. 
-om 8 uur in Caf 1 Concordja'a1hjer de bij 

- De postcommandant van de Rijkspolitie,clhr. 
eenkoms-t van de V.V.V.bij te wonen.Het be- B.Bolks,zal deze week gaan verhuizen en 
-looft een interessante avond te worden, 	zijn(voorlopige)in-trek nemen in het perceel 
Waarop de heer Veenis,direc-tuer van de 	Wagengouw 6. 
Zaanse V.V.V. mooie dia's zal vertonen,ter_ 

	

:wijl dhr H.J..Vermaas,dir.van de Fed.van 	 BRIDGECLUB "B.B.C." 
V.V.V.'s in Nrd.Holland te Alkmaar zal 	Eindstand le helft competitie. 
spreken over het vreemdelingenverkeer en Groep A. 
wel in het byzonder over de taak en de mo- 1. P.J.Bakker - J.J.Prijs 	892 
gelijkheden van een plaatselijke V.V,V.als 2. D.M.Kelderman -K.Pilkes 876 
de onze.Het zal vooral van de belangstel- 3. P.Meyn - J.J.V7itteveen 	850 
ling op deze avond afhangen of onze vere- 4. Echtp.Ebt - v.d.Woude 774 
niging in de bevordering van het toenis- 5. A.J.Mellenbergh - E.Smit Sr. 770 
tenverkeer kan medewerken dan wel zou moe

- 
 6. Echtp.Pieters - Kuiper 735 

ten verdwijnen.Daarom worden belanghebhen- 7. te Boekhorst - C.Leegwater 722 (degr.) 
den en belangstellenden bij het vreemdelin- 8. M.Kelderman - Chr.Tinkelenberg 707(degr) 
genverkeer,zowel leden als niet-leden bij Groep B. 
deze uitgenodigd om op deze bijeenkomst 	1. W.Benschop-W.Wiedemeyer 782 (prom) 
aanwezig te zijn.Een ieder is van harte 	2. H.WEpenga - C.de'Vries 766 (prom) 
welkoml 	 r.D, 	3. Echtp.Rengersen-Kettler 756 

====4. 1L.v.d.Snoek-J.J.v.d.Sluys 756 
PLUIMVEE-EN KONLRTEETOIG(ERSVERENIGING 5. Echtp.Mande-Visscher 688 

BROEK IN WATERLAND. 	 . . G.Komen - B.Uoelders 685 
De -tentbonstelling is reeds ekele weken 7. Lchtp.Saatrube-Constandse 66 
voorbij.Toch nog niet in zijn geheel.Wij krij- 8. Echtp.van Tilburg-Agasi 636 (degr.) 
gen de uitreiking van de prijzen en de trek-9 Chr Bakker 

- W Blakborn 622 (degr.) 
king van de loterij op woensdag 18 jan nog Groep C 
Ook zijn er nog drie leden naar de tentoon- 1 C de Boer - Jb D Bouwes 664 (prom) 
stelling in Amsterdam gewêest.Daar werd 	2. Echtp.Knook -Bron 626 )prom) 
een groot succes geboekt door dr.Kwakrnan 3. Echtp.Brakel ('t Schouw) 560 
met een witte vlaamse Reüs,die de mooiste 4• Echtp.de Graaf-Troost 548 
van de tentoonstelling werd en daarmee de 5• J.Pool - G.Verhoef 54 
Medaille van de gemeen-te Amsterdam heeft 6. Mw.Pilkes v.Uiltenburg-C.GBkker 516 
gewonnen.G.Hoetmer werd met Rus zwart 	7 , Echtp.Seller - Koopmans 488 
tweedeWij kunnen dus terugzien op een 	

- 8. Echtp.v.d.Lugt - Fakkeldij 462. 
goed tentoonstellingsseizoen.Nu ligt weer De nrs.l en 2 van elke groep.ontvingen 
een nieuw jaar voor ons.n maar weer aan een aardige attentie. 	C.L. 
da slag om jonge dieren te fokken en op te 
fokken tot goede tentoonstellingsdieren. 	 == BURGERLIJKE STAND. 

GEBOREN Robert Paul,zoon van M.Moens en WEL EN 
WEE VAN 	 I.Gaaf. 

In verband met de slechte weersomstandig- OVERLEDEN: Hoogenhout,Pieter,oud 62 jaar 
heden en de tengevolge daarvan uitzonder-: èchtgenotvan LI.Plessius. 
lijk slechte gesteldheid van het SDOB-ter- 
rein is er in de afgelopen maanden van 	KERKDIENSTEN BROEK IN WATERLAND. 
voetballen geen sprake geweest.Laten we 	15 januari. 10 uur v.m. Ds.H.van Coeverder 
hopen,dat deze gedwongen rust de spelers 22 januari. 10 uur vm. Ds.H.van Coeverdenj 
goed gedaan heeft,want het ziet er naar 	 Gebed voor de eenheid der Chr. 
uit,dat er in het komende weekeind einde- In verband met de Nutsavond wordt de Ker-
lijk weer eens gespeeld kan worden.Voor al- keraadsvergadering van maandag 16 januari 
le elftallen zijn uitwedstrijden vastgesteld. vrplaatst naar •23 januari,Broekeruis. 
Het eerste elftal moet aantreden tegen het De leden van de Oecumenische kring wordei 
op de -tweede plaats staande Berdos(uit 	verzocht in plaats van 23 januari,vrijdag 
Bergen),ons -tweede elftal tegen het ook 	20 januari in de consistorie van de her- 
al op de tweede-plaats staande Purmerend3, vormde kerk bijeen te komen. 
en het derde elftal(ook wel het'tcabaret 
.elftal"genoemd)tege.n Purmerland2.Vermoe- . 	 ADVERTENTIES. 
delijk kunnen het le en 2e elftal gezamen- 
lijk met een autobus reizen.Zo lang er 	Voor het in ons gestelde vertrouwen in 

plaatsruimte in die -bus beschikbaar is 	het jaar 1960 zijn wij U dankbaar.Wj ho- 
:: kunnen supporters de reis naar Bergen of 	pen U ook in 1961 op dezelfde wijze van 

Purmerend meemaken tegen betaling van 	dienst te zijn.IIet beste en voordelig- 

-i1.50 p.p.Voor de jeugd staan de-volgen- s-te adres voor rijwielen en onderdelen 
de wedstrijden op't programma:IVV-b -SDOBa, 	 J.C.van Veldhoven 

(aanvang 12 uur);ZOB-b -SDOB-b(zaterdag 	 . 	 laan 44 
RLkND 

- 14 jan.om  drie uur). 	 C.. L. 	 BROEK IN JATn 

POLITIE-NIRTPIS.  
U heeft misschien al gemerkt,dat de gewa- Spaar bij de Cop.Boerenleenbank. 
pende macht in onze gemeente is uitgebreid. 	. Spaarbank voor iedereen. 
Omdat we allemaal altij graag weten,met 


