
26 november 1964. 

OP-GAAN VAN DE STICHTING jDE DPO1fK GEMEENSCHAP" 
DE BEZORGING VAN ONS BLAD. 	Steekt de vlag uit Allen een prettige da 

:Tot nu toe werd de bezorging van ons blad toegewenst. 
verzorgd door de P.T.T.Jarenlang hebben de 	Het Bestuur van Volksonderwijs. 
:postbodes de Broeker Gemeenschap in hun 
!tassen meegesjouwd en bij U in de brieven- 	 HET BEJAARDENTEHUIS. 

bussen gedeponeerd.Wat al een hele tijd 	Wederom is een raadsvergadering gehouden, 

dreigde te gebeuren,is nu werkelijkheid ge- gewijd aan het Bejaardentehuis.En wederom 
worden.Van de P.T.T.is bericht ontvangen was de vraag,waar het eigenlijk om ging:zal 

dat huis-aan-huisbestellingen niet meer 	het een kerkelijk tehuis wprd.en(d 
van en beheerd door de Diaconie der Ne

us uitgaan- 

worden aangenomen.Personeelsgebrek(hethui- 	 dJ. 

dige mode-en toverwoord)is daar de oorzaak 	meente te Broek in Waterland)of een 

:van.Net als dat de oorzaak was van het 	algemeen tehuis(beheerd door een stichting 
:vullen van de middagbestelling.Een merk- samengesteld uit verschillende groeperin- 

waardig tijdsverschijnsel:meer 	 an onze gemeenschap).Welnu,de voor- 

technische mogelijkheden,doch minder servi- standers van het Kerkelijk tehuis hebben de 
ce.Gelukkig is er een andere oplossing geme 	eid van de Raad op hun hand gekre- 

vonden.De Heer T.Honingh,U allen wel be- gen.Met 5 tegen 2 st emmen(de heren Bakkei. 

kend,zal in t vervolg de bezorging van 	en de Wit)werd besloten om de nodige mede- 
ons blad ter hand nemen.Althans voor wat werking te verlenen aan de Diaeonietenein- 

Broek in Waterland betreft.De bezorging 	haar in de gelegenheid te stellen een 

Zuiderwoude en Uitdan zal voorlopig nog 	tehuis op te richten.De Diaconie heeft 

via de post geschieden,todat wellicht 00  daarbij echter enkele "veren"moeten laten. 

voor die gedeelten van de gemeente een an- 	medewerking van de Raad is n.l.toegezegd 

dere wijzen van bezorging is gevonden, 	onder bepaalde voorwaarden, t.w.: 

Dit betekent tevens,dat de aflevering weer 	Alle ingezetenen van de gemeente hebberz 

gesohiodt,zoals vroeger,v66r het weekend. 	gelijke rechten om in het tehuis te wor- 

De rondgang van de Heer Honingh vindsaat 	den opgenomen(de Diaconie had aanvanke- 

op donderdag en vrijdag.De uiterte tijd, 	lijk gesteld.-"voorrang voor Hervormden"):  

waarop Ucopy kunt inleveren,bljf t bepaald' Het opname-beleid in het tehuis zal wpi- 

op de dinsdagmorgen v6r de verschijndaturn. 	den bepaald door een onafhankelijke oom-4 

Wij danken de Heer Honingh voor zijn bereid- 	missie; 

heid om ons uit de moeilijkheden te helpen c. In de bestuurscommissie van het tehuis 
en hopen,dat hij ons blad. met plezier nog 	zullen twee raadsleden zitting moeten 

lange tijd zal mogen rondbrengen. 	 hebben(ook dit was aanvankelijk door de 
Red. 	Diaconie afgewezen). 

INTOCHT St.NICOLkA.S OP 4 
DECEMBER a.s.= Daarmede is het tehuis natuurlijk nog niet 

Evenals vorige jaren komt St.Nicolaas met klaar".De totstandkoming ervan zal nog 
zijn knechten ook weer in 6ns dorp,maar 	

wel geruime tijd in beslag nemen.Maar in elk 

niet op 5 december doch op 4 december. 	
geval kan de Diaconie nu concrete plannen 

De boot waarmee we hem verwaciitei arriveert laten maken en die onderwerpen aan de land--  

om halftien aan de steiger op de Erven. 
durige gang van goedkeuringen,vergunninger 

Vandaar gaat de Sint naar het Gemeentehuis, etc.Ik 
waar hij door de Burgemeester wordt ontvanJ 	

wil van deze gelegenheid nog gebruik 

gen.Hierna van 10 tot 11 uur bezoek aan dm8 om te zeggen,dat het mij persoonlijk 
Lagere School.Om 11 uur vertrekt de goede sDiJtdat het niet mogelijk is gebleken het 
Sint naar de Kleuterschool.De route is aitehs op een bredere basis te stichten. 

,volgt -Havenrak,Dorpsstraat ,Provinciale- De "Broeker Gemeenschapsgedachte"beeft zich 

weg,Eilandweg,Zuideinde,Dr.C.Bak.kerstraat 
t op dit gebied niet kunnen handhaven.Dat 

indik jammer.Om alle misveanden uit t 
Corn.Roelestraat.Inwoners van Broek,toont  belangstelling door Uw aanwezigheid bij sluiten(ik heb dat ook in de raad gezegd) 

de aankomst van St.Nicolaas,bij het Gemeen4 ik ben niet tegen een kerkelijk tehuis als 
huis en bij de tocht door het dorp 

 
zodanig maar ik dacht,dat juiat in Broek 

• ............................ ..n Waterland .. alle 	 W8 om 
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	meer algemeen tehuis te zijn. 	 . UITVOERING ZANGVERENIGING. G.= = 
Hoe het ook zij,he-t bejaardentehuis is in Onze plaatselijke Zangvereniging gaf op zatr-
ieder geval weer een stap dichterbij geko- dag 14 november j.1.een uitvoering in Het 
men. 	 te B. 'Broeker Huis.Het komt nu niet zo erg vaak 

--=voor ,dat een plaatselijke vereniging een uit- 
== 	WAT ETEN WE VANDAAG, 	 voering geeft.Het is op zich zelf dus al en 

Onder deze rubriek hoop ik voor TJ,in de 	verheugend verschijnsel,dat de Zangverenigiiig 
het aandurfde om in het openbaar te verschij- toekomst recepten te geven op het gebied. 	en en bovendien was het verheugen,dat de 

van de Kokerijde Banketbakkerij en alles 	zaal goed gevuld was.Goede voortekenen dus, 
wat daarmee verband houdt.00k is het mijn die gevolgd. werden door een goede en plezie-
bedoeling uit te leggen hoe die recepten rige avond.Het koor zong onder de enthousi-
bewerkt moeten worden want daar mankeert acte leiding van de Heer Mittendorf met vel 
nog wel ns iets aan Ook kunt U vragen 	élan.De zaal van het Broeker Huis bleek zidh 

voor een dergelijke zanguitvoering ook goed 
stellen als U ergens mee zit.Wilt U iets te lenea.Bij het beoordelen van de presta-
extra's maken voor een feestje of partijtjetjes moeten wij natuurlijk geen maatstaven 
uw vraag doet U maar in de bus van het ge-gaan aanleggenwelke behoren bij beroepsge- 
meentehuis met Uw naam(die wordt bij het 	zelschappen.Hoofdzaak is,dat de uitvoerenden 
antwoord niet vermeld) en het antwoord 	plezier hebben in hetgeen zij doen.Als we 
krijgt TJ via dit blad. 	 toch enkele critische opmerkingen mogen ma- 
Ik hoop met U hot volgende te behandelen. en,dan zijn het wel de volgende.Goed zinger 
de gewone keuken en de byzondere keuken, op zichzelf is al een hele toer;als daar nog 

bij komt 9 dat men moet zingen op een buiten- 
diverse slaatjes,soepen,puddingen,vla's, 	andse tekst,wordt het voor velen een dubbe- 
diverse soorten vlees en vis,alles wat bij Le moeilijkheid.Wil men zich niet beperken 
de bakkerij behoort zoals toast,coctailsetcot Nederlandse liederen(die zijn er ookveJ) 
,Alles zoveel mogelijk aangepast aan de tijd dan is het een eis,dat de vreemde taal goed 
'an het jaar.En hier is dan een eerste re-Wordt uitgesproken.En daar ontbrak het nog 
oept voor St.Nicolaas "borstplaat.: 	vel eens aan.Een tweede opmerking,die vooral 
én Kg.witte suiker en --2 liter water koken etrekkiflg heeft op de solistische gedeelten, 

wij 5 minuten.Dit is de basis.Hier maken we 	dat men wat houterig op het toneel stond. 

4 soorten borstplaat uit.0 haalt er -- af, Vat meer vrijheid van beweging,wat meer ex-
doet dit in een kleinere pan,Liefst steel_e55,z0u zonder twijfel het geheel ten 

goede komen.Wellicht kan bij een volgende 
pan).Nu moet dit gekookt wprdezi op 96 	 wij belangstellend uit- 
den F.Dit is moeilijk voor U,maar er is 	gienhier wat meer aandacht aan geschonken 
aad voor.Jds TJwsuiker kooktneemt U een. worden. Het toneelstukje"Nelis,niet kiete- 

beker koud water en zet daarin de steel 	len" gaf Jan Sniëder een prachtige gelegen- 
van een vork.Van tijd tot tijd. stopt U die hèid om dol en dwaas te doen.Hij maakte van 
steel: zo uit het water in de pan suiker, en .deze gelegenheid dan ook gretig gebruik. 

....'Verkleed als een jonge juffrouw wist hij de 
zo weer in het koude water.Als de suiker 	aal keer op keer aan het lachn te brengen, 
iu warm genoeg is,zult U zien dat er aan iaarbij geholpen door .een aantal anderen.Bij 
ie stoel wat stroop is blijven, hangen.Wan-ieen dergelijke kluuht moet men niet naar de 

ieerU daarvan nu een balletje kunt maken nhoud vragen.Een opeenstapeling van onwaar- 
is de suiker hoog genoeg gekookt Direct 	chijinlijke en gekke situaties,die zich trouweis 

iet laten navertellen.Maar het doel om de 
an 't vuur nemen en nu gaan we borstplaat oesoouwer.s  een half uur teamuseren,is 
aken(de ringen liggen klaar,goed nat). 	volkomen bereikt.Al met al,een goede avond 
et een houten lepel roeren wij nu die sui-:en een stimulans om het nogeens te doen. 
er tot dat ze begint dik te worden,nog 	 ==. MEDEDELING. 	 - 

even en het juiste moment is gekomen om.deDe Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" 
Puiker uit te gieten in de ringen, 	te Broek in Waterland maakt bekend dat ,aan - 
2e pan: Op dezelfde manier doch hier doet gezien er zich geen dragers meer disponibel 

s±ellen,alleen nog wordt gedragen op de be- 
tJ wat gehakte vruchtjes ±n:Vruchtenborst- graafplaats.Voor.h,et vervoer van de lijkkis 
çlaat. 3e pan:Ook hetzelfde doen maar nu van het sterfhuis naar de begraafplaats zal 

Jer een paar kleine schepjes poederkoffie dus altijd van een lijkwagen gebruik gemaakt 
bij doen,Mocca-borstplaat. 4e para: idem 	.moeten worden. 	 Het Bestuur. 	- 
doch een halve eetlepel cacaopoeder toe- -=-- 	. BURGERLIJKE STAND. 
voegen, Chocolade-borstplaatAls U het zo GEBOREN: Sjimmy Rioardo,z.v.P.Geagjes en L. 
doet als hier is aangegeven heeft U zeker IIoojen. ONDERTROUWD: Terpstra,Jitze,oud 35 
succes, 	 N.de la G. jaar en van der Voort,Marianne Theresia 

PLUIMVEE-EN KONIJNENHOUDERS VEREN. 	Josepha,29 jaar.; Olijve,Jacob Hermannes,oud 
>fokkers van de vereniging zijn 14 en 15 22 jr.en van Dalen Johanna,Cornelia oud 20j 

nov.met hun dieren naar de tentoonstelling 	 KERKDIENSTEN 
in Amsterdam geweest en hebben daar de vo14 ZUIDERWOUDE: 
ende predikaten behaald: 	 29 november: 7.30 uur n.m. B.Elzinga 

6 deoember:10.00 uur v.m. B.Elzinga ROTE HOENDERS: Rhode Island Reds,P.Snie- JITDAM: 
der ZC-G;Krielhoenders:Ântwerpse Board- 	29 november: 10.00 uur v.m. B.Elzinga 
crie1,J.Hoetmer ZG;Basette krie1,G.Hoetmer 6 december: 7.30 uur n.m. B.Elzinga. 
2 x ZC,GG;Javakriel,C.de Vries 2 x ZZG,2x 	 ADVERTENTIES. == 
!GG en 2xG;Japanse kriel,L.Slagt GG.  
Jud Engelse Vechtkriel,G.Hoetmer ZZG- GG; 	In het "Broeker Huist?  kan geplaatst wor- 

den een werkster voor halve dagen.Con- Sussex kriel,L.Slagt ZG. 	 dities nader overeen te komen.Aanmeldin- 
KONIJNEN: Vlaamse Reus,C.de Vries 2xG,GG9ZG gen aan het Broeker Huis,Leeteinde 16. 
Bode Nieuw Zeelander,J.Joosten 2xZG 9 ZZG;  
uchts,L.v.d.Beek ZG;Rex,P.Snieder 2xZG; 	BER KEFF, Laan 44 

:H -ZZG;Rus,G.Hoetmer ZZG, voor RVJIELEN EN BROMFIETSEN 
t3xZG J.Saans 2xZZG,ZG;Pool,L.A.M.Kwakman 	100% service. 

G.K3eurwGrg,L....A..M...Kwakman...ZG ........ ..... . ..................______________________________________ 


