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VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. 	Ook van onze kant zullen wij plezierige 

A.s.woensdag vindt de stemming plaats ter inneringen aan de familie Esmeyer behouden. 
verkiezang van de leden van de ProvincialeZij hebben de moeilijk beginjaren van Het 
Staten.Als U dit leest,moet U,voorzover 13 Broeker Huis meegemaakt en van onze Jeugd-
stemgerechtigd bentreeds in het bezit zijn herberg een internationaal bekend home ge- 
van Uw oproepingskaart voor de stemming. 	maakt. Het ga 13 wel in Vaals 
Mocht 13 onverhoopt overgeslagen zijn(ook bij 
de thans voor het eerst toegepaste mechani- 	 10 X 10 ACTIE. 
sche bewerking kunnen fouten voorkomen),dan Het is met deze actie in onze gemeente een 
kunt 13 zich tot en met a.s.dinsdag tot de beetje raar gelopen.0 weet natuurlijk wel,wa 
gemeentesecretarie  wenden.Voor alle zeker- onder 10 x 10 moet worden verstaan.Eiaiactie 
heid geven wij U hier nog een par aanwijzin- door de jeugd ter verkrijging van gelden voor 
gen.De stembureaus zijn gevestigd:voor Broek de onderontwikkelde en hongerlijdende gebie-
in Waterland in het gemeentehuis,voor Zul- den.En van de gedachten was 9 dat de jeugd 
derwoude en Uitdam in de o.l.school te Zul- 10 weken lang 10% van het zakgeld zou af-
derwoude.Zij zijn geopend van 's morgens 8u staan,vandaar de naam.Daarenboven kon de 
tot 's avonds 7 uur.Daarna vindt de telling jeugd zelf allerlei andere initiatieven ont-
van de biljetten plaats.Daar mogen ook de plooien om gelden bijeen te brengen.De actie 

kiezers bij aanwezig zijn. Het stemmen ge- 	startte met een landelijke bijeenkomst in 

schiedt door het hokje v66x' de' naam van de Utrecht verleden najaar,waar iedere gemeent 
candidaat,die 13 wilt kiezen,rood te maken. door twee jongeren vertegenwoordigd waseen:  

Niet  meer en niet minder.Elke andere hande- meisje en een jongen.Zo ook uit de gemeente 
ling met het stembiljet maakt dit ongeldig. Broek in Waterland;een meisje van de Platte-
Degenen 9 die toestemming hebben gekregen om :landsjongeren en een jongen van de voetbal-
een ander voor zich te laten stemmen( het vereniging SDOB hebben de bijeenkomst bezocht 
z.g. stemmen bij volmacht),mogen niet zelf 	De bedoeling was natuurlijk,dat het daar ge- 
meer aan de stemming deelnemen,00k al zou hoorde overgebracht zou worden aan de plaats-
de reden van verhindering vervallen zijn(b.v. genoten en dat dan de sneeuwbal aan het rol.;- 
:een zieke is inmidde beter geworden). 	len zou raken.Op deze wijze zijn b.v.in onze 

Zij,die toestemming hebben gekregen om in 	buurgemeente Monnikendam ettelijke verrassen- 

een andere gemeente te stemmen 9 mogen zelf de dingen gedaan.Het Streekblaadje stond er 

uitmaken 9 in welke gemeenten,op het formu - iedere keer vol van.Zo niet in Broek.Daar 

her vermeld 9 zij willen stemmen.Natuurlijk , gebeurde niets.De voetbalvereniging heeft 

niet in beide 	. 	' 	. 	 weliswaar tijdens de lezing door Leo Horn een 
inzameling gehouden,doch in de eerste plaat 

EEN AFSCHEIDSGROET. washbcollecteren?tnu juist niet het voornaam-
Vanaf deze plaats willen wij alle vrienden ste doel van de actie en in de tweede plaats 

n bekenden 9 die wij gedurende ons 8-jarig 	werd hierbij de jeugd niet actief betrokken. 

Verblijf alhier,kregen,hartelijk groeten. 	Desondanks hulde voor de geste van SDOBI 

Zaterdag  a.s.zullen wij het oude Broek ver- Van de Plattelandsjongeren werd in dit op-
laten om ons te gaan vestigen in Vaals,Zd. zicht helemaal niets vernomen.Toen hebben 
Limburg.Wij hebben een goede tijd gehad in 	een paar anderen in Zuiderwoude de idee over- 
Broek.In deze 8 jaar hebben wij veel binnen-:genomen en op zaterdag 10 maart j.l.stond 
n buitenlandse groepen en niet te vergeten café Pronk in het teken van 10 x 10.De jeuga. 

.onzedorpsverenigingen mogen ontvangen. 	van(naar schatting»tot 18 jaar vulde daar 

zeggen dank voor alle hulp en vriendschap :een avond met 1iedjes,voordrachtjes9 muziek, 

aie wij hierbij mochten ontvangen.Broek in 	schetsjes etc.Het programma vermeldde maar 
Waterland zal altijd in onze gedachten blij- liefst 29 nummers.Een goed gevd.lde zaal keek 

Ven en daarom zeggen wij dan ook geen vaar- en luisterde geamuseerd(en soms vertederd) 
tel maar tot ziens,want we komen vast nog naar wat op het toneel gebracht wer&.Er moet 
wel eens overwaaien. Fam.G.Esmeyer-van Dijk. heel wat voorbereiding aan voorafgegaan zijns 



'. En het resultaat? Schrikt U niet 	etto 	iets van een hang-of fazantenstaart moeten 
f 302.-- Bravo Zuiderwoudel :hebben zoals b.v.de Maleiers,Wales en Indi- ==== 	 ======:sche en Japanse Vechthoenders. 

BEJJ.kRDENS0CIETEIT. 
Heeft U de leden van de be,jaardensocieteit 	 VOLKsOGLSCHO0L 
gezien woensdagmorgen 14 maart?Een beetje Van de Volkshogeschool te Bergen ontvingen 
stram,h?En een beetje slaperig.JagdatklOPt-:wij het programma van dit jaar.Vele aantrek-
Uant de avond tevoren hadden ze een feest, kelijke cursussen kan men daar volgen gedure -i- dat klonk als een klok.Ondanks de sneeuw 	de 96n of twee weken.Ook kan men zich opge- 
was iedereen,die niet echt verhinderd was, ven voor cursussen in de Franse Volkshoge-
aanwezig.Het Briwa-orkest(ra,ra,wat is dat?)sc}iool lléridon(waar Nederlands wordt gespro 
musiceerde,dat het een lieve lust was,babiesken),Indien  er bij 15 interesse voor bestaat, 
en bejaarden vulden later het toneel,een 	kunt 15 het volledige programma inzien bij 
stoelendans maakte de benen los en daartus-Mevr.Houtman,Leetejnde 9. 
sen door werd telkens de inwendige mensnit 
vergeten.Om half .ee sloeg het klokje van 	 BROEKER BRIDGE CLUB. 
gehoorzaamheid;vocr velen zou het,geloven Op 6 maart j.1-speelde B.B.C.tegen de Brid-  

:wij ,geen bezwaar zijn geweest om nog een poos-geclub Edam een viertal1ei-iwedstrjdjet re- 
je door te gaanlHoe het zij,het was een 	sultaat was een klinkende overwinning voor 
aond,die er zijn mocht. 	 de Broekers t.w. 

=Edam 1 - Broek 1 - 148 tegen 202 
HET BRIWA-ORKEST. 	 :Edan II - Broek II - 162 tegen 206 

Wij zullen 15 niet langer in onzekerheid la- Totaal Edam - Broek - 310 - 408. 
ten.Er is bij ons een suggestie binnengeko- Op het programma staan nog wedstrijden tegen 
men n.a..v.de naamsverandering van le Water-pubriso(purmere)op 22 maart en tegen Non-
landseKapel.Voorgesteld wordt het: Broek nikendam op 4 april. 
in Waterlandse Aniusementsorkest,afgekort 

::TotBriwa-OrkesT.Wij geven deze suggestie 	Enige koppels hebben zich in de strijd gewor- 
gaarne door. 	 pen in het AVRO-Bridge-Tournooi,De heren 

Prjs,Bakker en Kelclerman.cle Vries drongen 
VERLOTING BEJRDENSOCIETEIT. == door tot de kwartfinalesgdoch bleven daar 

Ter gelegenheid van de feestavond van de 	helaas stekenVoor het paar Prijs-Bakker dub- 
bejaardensoc±teit is een verloting gehou- bel jammer,omdat zij voor d.erdere deelname 
den.Van de ca,70  prijzen zijn op het moment, afvielen door een ongelukkige beslissing 
dat wij dit schrjven,een aantal nog niet af-van het lot.Volgend jaar beter,herenl 
gehaald.Dit betreft de volgende nummers: 
BLAUW 40-47-65-66-292-310-451-633-648-863- 	EB-1. FE:ST EN LEN AFSCHEID 
872 CEEL 581-592-593 ROOD 248 	 J 1 woensdag is te Haarlem in het huwelijk 
De prijzen kunnen nog tot . 1 april a.s.woidengetreden Mej.A.P.Hoekstraonderwijzeres aan 
afgehaald bij mevr.te Boekhorst,Par.weg 23- de o.l.school I.Wij willen haar gaarne vanaf,  

===deze plaats van harte feliciteren en de hoop 
WIE MIST EEN PAAR HARDSCHOENEN ? == 	uitspreken,dat zij een gelukkige toekomst te- 

Er is op de feestavond van de sociëteit vanemoet mag gaan.Dit betekent tevens,dat aan 
Ouden van Dagen in het Broekerhuis een paaihaar werkzaamheid in Broek in Waterland een 
beige heren-handschoenen met tebreide zij- einde komt.M.i.v.1 april a.s.verlaat zij ons 
kanten en wollen voering blij-,ren liggen. 	örp om zich met haar man te vestigen in 
Terug te bekomen bij rnerte BQekhdrst , 	Paortugaal.Wij hopen,dat zij prettige herinne- 
Parallelweg 23. 	 ringen aan Broek in Waterland bewaart. 

KERKDIENSTEN.  
• 	 BLIOH'EK -----  
Wegen: omstandigheden zal de uitlening der :BROEK IR JA RLA15D Ds H van Coeverden 
boeken in plaats van woensdagavond 2 
op donderdagavond 29 maart gehouden worden :ZUD 

	
E: uur vm.Ds.H.van Coeverden. 

op de gewone tijd van 7 tot 8 uur. 	
25 maart: 7.30  nm. Ds.B.Elzinga. 

=PLUIMVEE-EN KONIJNENHOUDERSVERENIGII'TC. 	UITD21: 
De beoordeling van hoenders op de tentoon- 25 maart: 10 uur vin. Ds.B.Elzinga. 
stelling.Bij de beoordeling dient allereerst: ===r= --- 

	ADVERTENTIES. te worden gelet op fouten in licimsbouw,  
houding en bevedering. Dieren met dergelijke: Voor de vele blijken van belangstelling 
fouten zoals vergroeingen van heup of kruis- bij mijn thuiskomst uit het ziekenkuis 
been en schouderblad zijn meestal uiterlijk 	ondervonden zeggen wij hartelijk dank. 
waarneembaar.Een misvormd borstbeen gaat Fam. S.J.Th.Tjemkes. 
onder het gevederte schuil en kan men al- 	 BR0EKEPJ'fEERDL1K 9. leen constateren als men het dier in de 
handen heeft;zo 1 n di komt niet voor be- 
kroning in aanmerking.Ook een scheve staart 	Voor alle Bankzaken 
houding,-een Eekhoorn-of hangstaart sluit 	naar de COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
een dier van bekroning uit.Wat is nu een : 	 BROEK IN WATERLAND. 
eekhoornstaart?Dit is een staart die te 	Spaargelden,Zilvervloot,HYPotheken, 
hoog wordt gedragen.Bij enkele rassen kan 	Voorsohotten,Credietefl.DePoSitO'S 
dat wel zover gaan dat zij de kam raakt.De 	Effecten en coupons,Safeloketten etc. 
hangstaart wordt wel aangeduid met fazan- 
ten:taart.Toch zijner nog hoenders die nog.... 


