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ORGAAN VAN DE STICHTING „DE BROEK. R GF,M~,~NSCTTAP ;. ................... 	.....................................---...... 	..........................................-........................................ 
Voor alle goede wensen, welke wij van: rijdbaar maakte ,nadat men eerst een doorloop; 

U ter gelegenheid van de jaarwisseling : in het dorp zelf had gemaakt.Zo hoort het 
ontvingen, zijn wij bijzonder dankbaar. 	en het deed goed deze saamhorigheid te con- 
Van onze kant wensen wij gaarne U allen stateren.Ook het gemeentepersoneel en het 
een gelukkig 1963 toe. 	 personeel van "Waterland" hebben in deze 

H.G.M. te Boekhorst. 	periode veel werk verzet om zoveel als doen-i 
S.P.J. te Boekhorst-Vink. : lijk was de wegen begaanbaar te houden. In 

dit verband mag er nog wel eens de nadruk 
op worden gevestigd,dat een ieder verplicht: 

Voor onze drukker is het nieuwe jaar 	is de straat of de stoep voor zijn woning te; 

begonnen met een opneming in het zieken=  ontdoen van sneeuw en te waken voor glad- 

huis. Alle medewerkers van de Broeker 	heid.Daar mankeerde nog wel eens wat aan. 
Gemeenschap wensen hem sterkte toe en 	1'ien kan wel zeggen:"het had geen zin, want 
een spoedig herstel. 	 : het stoof toch direct weer vol", maar ook 

:toen het stuiven voorbij was, hebben wij maar: 
1962 heeft veel Broekers naar Heiloo 	: weinig particulieren aan het werk gezien! 
gebracht. Dat hebben wij bijzonder op 	: Laten we hopen,dat ondanks dit wonderlijke 

:prijs gesteld, want het is heerlijk oude :begin van het jaar we toch een stralend 
bekenden te zien en over de "oude" tijd 's 1963 tegemoet gaan. 
te kunnen praten. ianneer wij de "Broe-J - 	 Red.  
ker Gemeenschap" nu gebruiken om alle 	Gemeente Broek in iWaterland. 

: inwoners van ons onvergetelijk dorp een : Voorlopige gegevens betreffende de loop der: 
best, voorspoedig en gezond 1963 toe telbevolking in het jaar 1962. 

:wensen, dan voegen we daaraan toe: in 't 
ieuwe jaar weer hartelijk welkom in Hei 	 ~ 	mannen vrouwen 	totaal 

*oo (Hofdijkweg 20) m.a.w. tot ziens!!! 	
'e dec.~~ ,~ 	947 	907 	1854 

E. Smit. 	
geboren 	27 	13 	40 

N.A.C. Smit-Du Pied. 	 974 	920 	1894 
;overleden 	11 	9 	20 ----- -----  Sneeuw en i's =_= 	 963 	911 	1874 

Het jaar 1963 is begonnen met ons 	gevestigd 	59 	57 	116 
:land in een soort Poollandschap te ver-: 	 1022 	9 	1990 
:anderen.Sombere geesten menen,dat wij 	:vertrokken 	36 	46 	82 
:aan het begin staan van een nieuwe ijs- :31 dec.1962 	986 	922 	1908 
tijd.Zo erg zal het wel niet worden,maar:Aantal gesloten huwelijken: 18 
de afgelopen weken waren toch wel in eetiEchtscheidingen• geen 
.groot aantal opzichten bijzonder on~.an- : Buiten de gemeente geboren:5 jongens en 
:genaam.Het is merkwaardig om te zien, 	2 meisjes. Buiten de gemeente overleden: 
hoe het normale leven in één klap tot 	

7 mannen en 6 vrouwen. In de gemeente gebo-t, 
stilstand komt bij dergelijke -teersom- 	rem woonplaats elders:1 meisje. In de ge- 
standigheden.Ook onze gemeente heeft 	

:meente overleden,woonplaats elders:2 mannen: 
danig van sneeuw en ijs te lijden gehad. ' :1 vrouw. Levenloos aangegeven: 1. 
De dorpen Zuiderwoude en Uitdam prac- 	-_====_Inenting tegen hondsdolheid.- : tisch gei.soleerd,de Vlaterlandse Zeedijk 	 =- 

:pnbegaanbaar,de Noordmeer ontoegankelijk De inentingen tegen hondsdolheid zijn nu in 

:en zo voort.Gelukkig waren we met el- 
• Broek in .laterland achter de rug. We kunnen: 

kaar in staat om zoveel mogelijk de zaak niet anders zeggen dan dat één en ander,me-: 

:weer op gang te brengen,al zijn op het 	de dank zij Uw aller medewerking,vlot verlo -: 

: moment,dat wij dit schrijven nog enige 	: pen is.Ingeent zijn 125 honden en 161 katten.: 

boerderijen niet bereikbaar.Een mooi 	:'Tellicht zijn er enkelen onder U,die door de: 
staaltje van burgerzin liet de bevol- :weersomstandigheden beslist niet komen kon-: 

:king van Zuiderwoude zien, waar men met: den. Welnu,voor hen bestaat de mogelijkheid 
zijn allen de Burg.Peerebporgwe.g_we.e_r_.b.e.-_ om in Monnickendam nog aan de enting deel 



te nemen. En wel op 16 en 17 januari a.s. ver Ducwing ZG-3xGG-3xG. Joh.de Waart Zh- 
tussen 20.00 en 22.00 uur in het gebouw 	ver Ducwing ZZG-ZG-4xGG Leghorn Patrijs GG. 
Noordeinde 13 (oude Nutskleuterschool). 	: J.Becker Minorca zwart 3xZG. P.Snieder Pho 

de Island Red ZZG-ZG-GG +xVG. 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 	Krielhoenders. 

Op maandagavond ik januari a.s. zal om 8 	L.Slagt. Susse 	licht 4xZG.3xGG.3x. 
uur in Het Broeker Huis een voordrachts- 	G.Hoetmer Oud Engelse Vechtkriel Wheaten 
avond aanvangen.Deze avond wordt verzorgt 2xZZG-ZG.2xGG.Blackred 2xZG-3xGG-3xG-VG. 
door Diet Bouwknecht met haar voordracht 	Z.v.d.Lingen Hollandse knel zilver patrijs 
"Voor het tuinfeest.De toegang voor leden ZG-5xG--VG. C.deVnies 2xZG-GG-VG. C.de Vrie 
+ 1 huisgenoot is vrij;niet leden f. 1,. Javak'iel zwart ZG-5xGG-5xG.2xVG.Joh.de 
Voorts kunnen we U mededelen dat de cata- waart Leghorn-kriel zwart 2xZG.-G.J.Hoetmer 
logus voor de Nutsbibliotheek klaar is. U Antwerpse baardkriel kwartel.ZZG-2xZG--3xGG 
kunt deze tijdens het uitlenen der boeken 	3xG-VG. P.Roos oenden.ZG-GG. 
in de bibliotheek voor de somma van f. 1,25: De wisselbeker van de konijnen was voor de 
kopen. 	 Rese van P.Snieder.Hier was de beker voor 

Plattelandsvrouwen vierden 	 de mooiste collectie voor de russen van 
het Kerstfeest 	 G.Hoetmer.E.Kaars Vlaamse reus geel ZZG-ZG.: 

In het gebouw Samuel werd op 19 dec. 1962 Vlaamse reus wit C.de Vries ZG. P.Snieder 
door ongeveer 90 dames het kerstfeest ge- 2xZZG-ZG. i.Blakborn ZZG-2xZG-2xGG.T.VJ. 
vierd.Met de hulp van enkele dames werd 	Bruijn 3xZZG-1+ZGGG. H.Siebel ZZG-GG. 
's middags de zaal klaar gemaakt.Het ge- 	J.W.Botschuijver ZG Lothaningers. P.Beets 
heel zag er 's avonds zeer feestelijk uit. GG-G. T.:!. Bruijn ZG-G. Franse Hangcr C. v. 
Vele dames hadden daaraan bijgedragen door Noord ZZG-2xZG. i!eners wit ?.Roos 2xZZG-ZG. 
een kerststukje mee te brengen om op de 	N.G.Korstanje ZZG-2xZG-GG.iVener blauw A. 
tafels te zetten.Er waren werkelijk pracht Terpstra ZZG-ZGRijnlander zwart geel D.de 
stukjes bij.Nadat de voorzitter met enkele Viaart ZZG-GG Slaska zwart A.Terpstra 2 
toepasselijke woorden had geopend werden de ZZg.Lucks L.v.d.Beek ZG.Paarlfek licht 
kaarsen aangestoken en het "Stille nacht" L.v.d.Beek2ZG. Zilvervos zwart Jb.Lof 1+xZG. 
gezongen.Een kerstwijding werd gevoerd door: Rese wit P.Snieder 3xZZG-3xZG-G.Fan zwart 
6 dames met samenzang van de leden. 	:L+XZZG_2XZG_C-G-G. H.Iiaaswinkel ZG-Russen 
Daarna koffie met tractatie,vervolgens een: zwart G.Hoetmer 4ZZG_3xZG-4xG.Russen blauw 
kerstspel "de klokken" wat door drie dames G.Hoetmer ZZG-ZG.Kleuterdwerg blauw marter 
werd opgevoerd en erg in de smaak viel. 	L.A.M.Kwakman ZG Pool wit H.Th.Kwakman ZG. 
Mevr.Koenen las een kerstverhaal voor, en Bij de jeugd werd de Rese van M.Siebel eer- 
't koortje onder leiding van Mevr.de Groot ste prijswinnaar de tweede prijs was voor E. 
zong enige liedjes.Ook werd er nog een toH Tjemkes met rus zwart en de derde prijs gaat 
neelstukje opgevoerd.Hierna volgde de 2e 	naar J.Kwakman met kleuterdwerg blauwmantd 
pauze.Na nogmaals van de heerlijke tracta- Vlaamse reus wit E.Blakborn 2xZZG.J.Blak- 
tie te hebben genoten las Mevr.Dullemond 	bom GG-G. F.de LangeZZg.Lotharingers A.N. 
nog een kerstvertelling voor.Ook trad het Bruijn 2xZG. Franse Hang o.r J.Kwakman ZG. 
koortje nog eenmaal op.Na hartelijke dank-:Rese wit M.Siebel ZZG. Hollanders A.Slagt 
woorden van de voorzitster en prettige 	ZZG-2xZG.GG-G. F.Mens CG.Russen zwart 
Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 	C.Tjemkes ZZG. C.Stve GG.kleuterdwerg 
toe gewenst te hebben behoorde deze gezel-:blauwmantel J.Kwakman ZZG-G.Polen wit 
ilge avond weer tot het verleden.Mevr.Mid- E.Scherink ZG-GG. 
deibeek-du Pain dankte namens de leden het 	=== BURGERLIJKE STAND.= 
bestuur voor de uitstekend verzorgde avond. Geboren: Bernhard,zoon van: B.Hildesheim 

G.N.K. 	 en H.S.A.C.Elote. 

==Pluimvee en Konijnenhouders Ver.== 	iGetrouwd:Langenberg,Jacob,oud 26 jaar en 

De tentoonstelling hebben we reeds enkele de .1it,Grietje,oud 24 jaar. de Cocq,I1arinus 
dagen achter ons-Zeker kunnen wij deze ten- oud 23 jaar en Prijs,Nelly,oud 19 jaar. 
toonstelling een succes noemen.Ook burge- Overleden: Schreuder,Elisabeth,oud +5 jaar, 
meester H.G.M.te Boekhorst die ook deze 	e.v. D.de Goede. Vos Cornelis,oud 57 jaar, 
tentoonstelling weer heeft geopend, vond 	e.v.H.J.M.Berkvens. 

het een succes en wenste de vereniging ge- ----- 
luk met het steeds groter worden van de 	 KERKDIENSTEN  
tentoonstelling.En vond de jeugdinzending BROEK: 13 jan. 10.03 uur ds. Buskes. 
konijnen,26 dieren,een mooie manier om het 	20 jan. 10.00 uur ds. Buskes. 
kind bij het dier te brengen.Bij de afdeiingiUITDAI.j:3 jan. 7.30 uur B.Elzinga. 
pluimvee was de Rhode Island Red haan van 	20 jan. 10.00 uur B.Elzinga. 
P.Snieder de mooiste en winnaar van de 	ZUIDERJOUDE:13 jan.1000 uur B.Elzinga. 
wisselbeker.Bij de knielen ging de beker 	 20 jan. 7.30 uur B.Elzinga. 
mooiste knel naar de Oud Engelse Vecht- 
knel van G.Hoetmer,de tweede plaats was : 	 Korte berichten. 

Gevonden: een kindersok;terug te bekomen voor de Antwerpse baardkriel van J.Hoetm'.: 
De beker voor de mooiste collectie werd 	 Parallelweg 23. 

gewonnen door de Sus ex krielen van L.a 	 ten dienst van de bejaarden soci-: 
:eteit een (oude) naaimachine.Jie heeft er Grote Boenders. 

C.v.Noord met Hollandse witkuifhoenders 	nog een op zolder staan? Aanbiedingen aan 

ZZG-ZG en 3x GG. Mevr.G.de Jaart-Kruijf 	het Broekerhuis,Leeteinde 16,tel. 31k 

Hollandse Hoen (goud zwart geloverd)5x GG 	EER KEFF, Laan kk 
en 2x G. M.Schunink Leghorn zwart GG-VG. 	voor rijwielen en -bromfietsen 

P.Roos Leghorn wit GG-G-4x VG. ?.Roos Zil 	 100a service. 

\ 


