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Al degenen, die ons op enigerlei wijze worden geboekt. Uiteraard zal aan het be-
hun beste wensen hebben aangeboden voor reiken van deze mijlpaal enige aandacht 
het nieuwe jaar, willen wij daarvoor bij- worden besteed. 	 teB. 
zonder hartelijk dank zeggen. 
Wij spreken de wens uit, dat voor U al.- == 	H U 1 S V U 1 L 

len en voor de gehele gemeenschap het 	Onder de aandacht van de ingezetenen 
jaar 1964 een goed jaar moge worden. 	wordt gebracht, dat het huisvuil aan de 

H.te Boekhorst. 	ophaaldienst dient te worden aangeboden 

S.te Boekhorst-Vink. 	behoorlijke emmers of vaten. Nog al te 
= veel wordt het huisvuil neergezet in kis- 

Voorlopige gegevens betreffende 	ten of bakken, welke door scherpe randen 

	

de loop der bevolking 	 bf uitstekende spijkers gevaar opleveren 
in het jaar 1 9 6 3 	 voor het personeel van de ophaaldienst, 

of die bij een beetje forse aanraking uit 
mannen vrouwen totaal]kaar vallen. In den vervolge wordt in 

31 december 1962 	986 	922 	1908 dergelijke gevallen, behalve het huisvuil, 

geboren 	 33 	13 	46 pok de kist of de bak of wat het ook mag 

	

1019 	935 	1954 zijn, als afval beschouwd en derhalve doa 

overleden S 	 10 de wagen meegenomen! 

	

1014 	930 	1944 	 ===HETNUT== 
:: gevestigd 	 ki 	40 	81 

	

1055 	970 	
2025 Pp 22 januari a.s. houdt de heer A.N.Hoek-. 

vertrokken 	 43 	 80 mei, 	een lezing met dia's, getitel.: 

31 december 1963 	1012 	933 	1945 'Kontrasten rond zoet en zout". 
kleurendia's van de Noorre fjorden tot de 

Aantal gesloten huwelijken: 20 	 Afrikaanse westkust. De lezing wordt ge- 
Echtscheidingen: geen 	 houden in de leerkamer om 8 uur 's avonds. 
Buiten de gemeente geboren:3 jongens en Toegang voor leden gratis, niet-leden 

meisjes, buiten de gemeente overleden: toegangsprijs  
1 man en 3 vrouwen. In de gemeente gebo- 	===Sluiting brug in Zuiderwoude.=== 
-en,woonplaats elders: geen, in de geme 
te overleden,woonplaats elders: 1 man. 	burgemeester en wethouders van Broek in 

Waterland maken bekend, dat de brug, wel-: Levenloos aangegeven: geen. 	
ke de verbinding vormt tussen het dorp 

Bovenstaand staatje leidt tot enige merk-Zuiderwoude en de Aandammergouw, met in-
waardige conclusies. De bevolking is in gang van heden niet meer voor het scheep-
totaal toegenomen met ca. 2%. Dit percen-vaartverkeer geopend zal worden. Deze 
tage is ongeveer gelijk aan dat van de 	maatregel is genomen i.v.m. uit te voeren 
afgelopen jaren. Het mannenoverschot in herstelwerkzaamheden en duurt tot nader 
onze gemeente is weer groter geworden. 	order. 
oals U ziet, zijn er 33 jongens geboren 	Broek in Waterland,10 januari 1964. 
Ln 1963  en 13 meisjes. En de eerste paar 	Burgemeester en wethouders voorno 
iagen van 1964 leverden ook al weer 3 	 de wethouder, de burgemeester, 
knaapjes op! Het vestigingsoverschot 	 J.v.d.Snoek. 	H.G.M.te Boekhorst. 
Kd.w.z. gevestigden minus vertrokkenen) 
bedraagt één! Dit is te wijten o.a. aan 	===Pluimvee en Konijnen Ver. 
het feit, dat in 1963  geen nieuwe woningm:De tentoonstelJ4ng van pluimvee en konij-
gereed kwamen. Naar te verwachten valt, ten die op 13 december 's avonds om 8 uur 
zal dat in 1964  wel anders liggen. De be-.door  burgemeester H.G.M. te Boekhorst 
rolkingstoename is dus bijna uitsluitend werd geopend, heeft weer een mooi aantal 
te danken aan het 	 laten zien met vele hoog bekroonde 
Het is niet onmogelijk, dat in de loophoehders en konijnen. De wisselbeker van 
van het jaar 1964 de 2000 ste inwoner kan de konijnen werd gewonnen door een konijn 



grijze Vlaamse reus van H Th W Kwakman, 	 - 
op de tweede plaats kwam de kleinste van 	 Administratiekantoör 
de tentoonstelling, een kleurdwerg van 	 Jb. K. Honirigh 
L.A.M. Kwakman en een rode nieuwe Zeelan- 

Broek in 1aterland der van J. Joosten plaatste zich als der- 
Parallelweg 17 de. De beker voor de mooiste collectie 	

• T 1 02903 - 269. werd door de Rexen van P. Snieder gewon- 	, e  

nen. Het mooiste grote hoen, werd een La 	
msterdam-W kenvelder haan van C. Pluim met tweede 	

Vondelkerkstraat )+ een Rijnlander hen van C. Schipper en op 	
Tel. 020 - 161973 de derde plaats een Rhode Island Red haan:   

van  P. Snieder. De krielen waren in een 	Wenst U allen een voorspoedig 1964. 
groter aantal als vorige jaren en daarvan 	

Administratieve- en belastingadvie- we.de Sussex hen van L. Slagt winnaar, 	 zen. tevens winnaar van de wisselbeker voor 
Boekhouding en verzekeringen. grote en krielhoenders; tweede was een 

Bassettekrielhen van G. Hoetmer en derde 	0000000000000000000000000000000000000 
een Javakrielhen van C. de Vries. Mooiste; 0 
collectie waren de Bassetten van G.Hoet- 0 B e r 	K e f f 

mer. Achttien konijnen in de jeugdklasse 	 o Laan 	'+'i waarvan de eerste prijs gewonnen werd e 
	o 	 o 

door  een reus van Marja v. Dalen, de 2 	 o 
prijs naar de kleurdwerg van Ineke Kwak 	voor rijwielen en bromfietsen 

man en derde prijs naar Hollander van 	 100% service. o 
ArianSlagt. Op woensdag 22 jan 1964 iso000o000000000o00000000000000000000 
de prijsuitreiking van de gewonnen prij- 
zen van de tentoonstelling en de trekking 	 De deugd en S.D.0.B.==== 
:van de verloting, in café Concordia 
's avonds om acht uur. 	 Nauwelijks is de drukte van het oliebolli- 

bakken achter de rug of de jeugdcommissie 

	

BURGERLIJKE STAND == 	van de plaatselijke voetbalvereniging 
"S.D.O.B." ontwikkelt al weer diverse an- 

eboren:Robertus Jacobus Cornelis, Z.V. dere activiteiten. Zich bewust zijnde van 
. Berkhout en A.W. Groot; 	 de gedurende de wintermaanden sterk terug- 

Hendrik Antonius, z.v. C. den Enting en lopende contacten tussen de leden onder- 
ling,is gezocht naar mogelijkheden om nier- • .Schakel; 

- 	 voor een compensatie te vinden. voor de Helena, d.v. W. Vos en I.I. de Reus; 	jeugd is nu een oplossing gevonden door 
Arie Gijsbert, z.v. J.G. van Yperen en 	eenmaal per 14  dagen een ontspannings- 
B. Plomp; 	 avond te houden. Helaas is de eigen kanti- 
pieter, z.v. J. Groot en 11. Hakvoort. 	he hiervoor te klein, maar het Kerkbestuur 
7illem, z.v. C.J. de Vries en C. Maat 	j5 bereid gevonden om voor dit doel lx r 
ETROUWD:de Groot,Rokus Willem, oud 2+ jr14 dagen de leerkamer te verhuren. Inmid- 
n Lof,W±lly, oud 22 jr; Kruidenier, 	dels is maandag j.l. de le avond gehouden 

Alfred, oud 26 jr en Bakker, Christina 	en het moet de organisatoren voldoening 
GrieTje, oud 22 jr. 	 hebben geschonken, dat er een flink aan- 
ÖVE1EDEN:de Peus,Jannetje, oud 79 jr, 	tal jeugdleden aanwezig was. Er werd druk 

vied.v. J. de Oude; 	 getafeltennist, gesjoeld, enz. De eerst- 
tPromp,Jan, oud 79 jr, e.v. T. Klein. 	volgende ontspanningsavond is op maandag 

13 januari a.s., en wel: a. om kwart voor 
KERKDIENSTEN 	 zeven voor de welpen; b. om acht uur voor 

de adspiranten; c. om negen uur voor de 
BROEY IN WATERLAND. 	 junioren. Sportuitwisseling. Met een ver- 
2 j n. 10.00 uur, Ds. IIiskotte. 	 eniging uit Duisburg (Dld) is contact op- 
9 jan. 10.00 uur, Ds. Buskes. 	 genomen voor het houden van een sportuit- 

ZUIDERWOUDE. 	 wisseling in het voorjaar en de zomer van 
12 jan. 10.00 uur, B. Elzinga. 	 dit jaar. De onderhandelingen zijn reeds 
19 jan. 19.30 uur, B. Elzinga. 	 t.

n zeer gevorderd stadium, en het staat 
tJITDAM. 	 vrijwel vast, dat de junioren eind augus- 
2 jan. 19.30 uur, B. Elzinga. 	 tus of begin september een meerdags reis- 

19 jan. 10.00 uur, B. Elzinga. 	 je naar Duitsland zullen maken. Naar a1le 
=====waarschijnlijkheid zullen zij bij particulie- 

ADVERTENTIES. 	 jren ondergebracht worden. In mei a.s. zul 
•ien een groep junioren uit Duisburg e.o. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + haar Broek in Waterland komen voor een 
+ meerdaags bezoek. Zij zullen in de jeugd - 

+ D A N S E N 	 + herberg logeren, uitstapjes maken naar o. 

	

- o zaterdag 11 jan 1964. 	+ Marken en Volendam, en natuurlijk zal er 
+ 	 + bok gevoetbald worden. Vanzelfsprekend is + in Café Concordia, 	 + hierover nog veel meer te vertellen,maar 
+ o .l.v. "The Blue Rithms" met zang 	daarvoor ontbreekt nu de ruimte.Ongetwij- 
+ van de U welbekende Paultje. 	+ feld zult U er t.z.t. meer van horen. Ook 
+ 	 de kleinere jeugd wordt niet vergeten. + + Aanvang 8 uur. 	

0 de Vries. + Voor de welpen en de adspiranten staat 
+ 	 een bustocht op 't programma! 

C. L. 


