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=== DECEMBER - FEESTMAAND 	 VEILIG VERKEER 
zijn weer in december aangeland. Na dit Op donderdagavond 10 december vindt in 

nummer nog égn en dan is ook het jaar l964  Hoorn een wedstrijd plaats in kennis van 
Weer  voorbij.En zoals altijd 9 is decemberweerverkeersrege1s tussen een aantal reams,be- 
de maand van diverse feestelijke dingen. 	staande uit leerkrachten bij het onderwijs. 
'Heeft U allemaal een goede Sint-Nocolaas::Ook de afdeling Broek in Waterland heeft 
gehad?Wij vermoeden van wel.Het kan bijna 	:éen team afgevaardigd,bestaande ui de heren 
niet anders,omdat de persoonlijke intocht Du11emond,Eppenga en de Graaf.Wij wensen de 
van Zijne Hoogwaardige Excellentie op j.l. heren veel succes. 
vrijdag zo byzonder prettig en sfeervol ver-==== 
liep.Een ieder had zijn best gedaan om van 	 VUILNIS-OPHAALDIENST. 
deze dag wat byzonders te maken.Dat je de 	In de loop van de maand december wordt en 
wind door de bomen kon horen 1oeien,dathetnieUWe auto in gebruik genomen voor het op4 
af en toe behoorlijk regende en hagelde,dathalGn van huisvuil.Dit is dan een z.g.rol-
was niet plezierig,maar het kon de pretni.e±trommel-auto.Deze is gebaseerd op het ge- 
drukkên.St.Nioolaas,met de last van zijn 	bruik van uniforme i.n.iilnisemmers.Het zal 
schier ontelbare jaren,doorstond de beprce_niet meer(of in zeer beperkte mate)mogelijki 
vingen van de Hollandse v ersomstandighedenZijn vuilnis mee te geven in kisten,bakken 
glansrijk.Zijn persoonlijk optreden heeft vcor enZ.Wij geven U,voorzover U nog geen stan-
ve1e k±nderen(en volwassenen)deze dag een daard-emmer gebruikt,d.an ook dringend in 
byzondere charme gegeven. Wij danken het be4overwegi-ng een dergelijke emmer aan te schaf-
:.stuur van de Vereniging Volksonderwijs voorfen.Zij zijn verkrijgbaar ten gemeentehuize. 
het vele werk,dat zij hebben gehad om de or 
ganisatie op deze dag vlot te doen verlopen 	 CAMPING UITDAM, . 
Ook het personeel van de scholen heeft bij Dat de camping te Uitd.am,uitstekend beheercL 
kie voorbereiding een werkzaam aandeel gehad 00T de familie van Dain,langzamerhand echt 
.Wij willen in dit verband graag melding ma- iets begint te betekenen,moge blijken uit 
ken van de leuke versieringen,die in de 	het feit,dat in het afgelopen seizoen 6553f 

kleuterschool waren aangebracht.Met 	 geboekt zijn.Daarbij zijn dan 

van een aantal vaders en moeders waren in nog niet inbegrepen de overnachtingen in 
deze school allerlei leuke dingen aange- schepen 9welke in de haven lagen.Van het to-t- 
.bracht. St.Nicolaae is een feest voor de taal aantal zijn 70% geboekt voor Nederlan-
kinderen.Maar het is ook een feest voor dede1  en 30% voor buitenlanders.En deze laat- 
rotena1 was het alleen maar doordat zij iste dan weer uit alle mogelijke landen,b.v. 

de kinderen een onvergetelijke dag 	 ,Zuid-- 
n nu gaan we ons voorbereiden op de 	 en de Verenigde Staten. 

dagen en Oud en Nieuw.Wij gaan weer Kerst- Het zal U niet verwonderen dat de meeste 
bomen kopen en versieren en wat dies meer buitenlandse bezoekers uit Duitsland kwameni 
zij.En ook voor dit feest geldt hetzelfde:::Misschien wel,dat de meeste Nederlandse be-
de waardeervan ligt in iets doen voor an-::zoekprs uit Amsterdam kwamen. 
deren.Een mooiere afronding van het jaar Wij menen,dat de camping te Uitdam zeer zekr 

is eigenlijk niet denkbaar. 	 een belangrijke plaats onder de recreatie- 
centra kan innemenAls eerst de vergroting 

	

HET VOLGENDE WWVll/LER. 	 van de haven-capicteit maar eens gerea1i- 

Ons volgende nummer moet iets vroeger naar 8ee is 
de drukker dan doorgaans.Copy moet dan ook= 
uiterlijk op maandag morgen 21 dec.a.s.om 	 EEN MEDAILLE. 

9.00 uur ingeleverd zijn. 	 In een buitengewone bestuursvergadering 
van  de V.V.V.werd aan de vroegere voorzit- 

GEVONDEN. ==== 	 ter,deHeer J.P.LvanDieren,de bronzen ie- 
Op de stoep van het gemeentehuis is een 	penning van de Algemene Nederlandse Verêni+ 
kinderwant gevond.en.Terug te bekomen ter ging voor Vreemdelingenverkeer uitgereikt. 
gemeen.e-secretarie. . ............................................................. 



Dit wegens zijn langjarige en goede werk, OVERLEDEN: Wiedemeyer,Hendrik,oucl 78 aar 
dat hij voor de plaatselijke V.V.V.heeft ver-echtgenoot van H.Koster. 
richt.Uij wensen gaarne de Heer van Dieren 
geluk met de hem verleende onderscheiding. 	 ADVERTENTIES. 
Zoals ook in deze vergadering werd opge- 
:rnerkt,heeft hij het als voorzitter van de 

Wil degenen die vorige week dinsdag :V.V.V.lang niet altijd even gemakkelijk ge- 	
mijn fiets heeft weggehaald uit de rij- 
wielstalling 

werd,onder elkaar en met de 
	bij de tunnel,zo goed zijn Heer Ooms als vertegenwoordiger van de Fe- 

deze daar weer terug te zetten? deratie van V.V.V.'s boven het Noorcizeeka- 
Bij voorbaat dank. 	

Chr.Blçer, naal,van gedachten gewisseld over hot werk 
en het nut en de structuur van de V.V.V.in 	 Molengouw 18 
liet algemeen.7ellicht bestaat er aanlei- 	 Broek in Waterland. 
ding om daarop in een volgend nummer nog  
eens terug te komen. 

GEVRAAGD WATL]RLANDS AMUSEMENTSORKEST. 
Wat huiswerk,b.v.Stencils,adressen, Het Waterlands .Amusementsorkest,maakt be- 
staten o± rapporten typen. 

kend,dat er op dinsdag 15 dec. a.s.'s avonds: 
Ben in bezit van een schrijfmachine. om acht uur in het Broekerhuis,de openbare 

trekking zal plaats vinden van de verlotin Te bevragen; 
Mw. Ch. Krui deni er-Bakker 

van 31 okt. j.l.,en tevens de prjsuitrein 	
Woonark,nabij Molengouw 48 

Door omstandigheden hebben we uitstel ver-:
Broek in Waterland. 

kregen.Het zal opgeluisterd worden met wat 
vrolijke muziek van ons orkest. 
Verder nieuws is nog,dat we ieder ogenblik 
een oproep kunnen verwachten om weer net 	BER KEFF, Laan 44 

s vorig jaar,mee te doen in de wedstrijd 	Voor rijwielen en bromfietsen. 
voor Amateurs in Het Roothaanhuis op de 
Rozengracht 133  te Amsterdam (entree ƒ 1.- 100 7 service. 
bel.inbegr.).We hopen het er goed af te  
brengen,en dat er clan weer veel supporters 

WAT ETEN WE MET DE Kerstdagen. mee gaan.Als ik het op tijd weet komt er 
een berichtje in dit blad. 	 KERSTROLLADE. 

Secr. Mw.M.Karanelan. 	Om Uw rollade heerlijk mas te houden gaat 
U als volgt te werk. 

	

PLUIMVEE-EN KOLIIJNENHOUDLRS VBRN. 	Een rollade van 2 pond. 
Op twee tentoonstellingen zijn de leden van pond boter in een braadpan.Flink heet la-
de vereniging weer met hun hoenders en Ko- ten worden zodat het geheel stil staat. 
nijnen geweest en wel in Laren waar een teniet bang zijn er gebeurt niets. 
toonstelling alleen van krielen was en 3 Nu het vlees in de pan,het vuur zacht zet- 
leden hebben ingezonden en dat zijns 	ten,helemaal omwentelen zodat de rollade 
J.Hoetmer met Antw.Baarcikriel GG.en L.Slat aan alle kanten is clichtgeschroeid,Dan 

met Japanse Knel GGG en Oud Eng.Vechtll blijven de sappen van het vlees,waar het 
2 i ZG,ZZG. 	 omgaat,behouden.De eiwittea,waar het vlees 
En de andere tentoonstelling was in Alkmaar.zo rijk aan is,stollen dan en is Uw boter 
en werd door de volgende leden bezcht: 	niet heet genoeg,dan lossen die op en het 
P.Snieder met Rhode Issand Red GG,ZZG. 	fijne is al van Uw vlees weg.Nu voegt IT er 
G.Hoetmer met Bassettekniel GG,ZG en met 	een uitje met wat vleeskruidenthijm aan tea 
Oud Eng.Vechtkn±el ZZG.J.Roetmer met Antw. en U doet er de resterende boter bij,circa 
Baardkriel ZG. 	 - pond 9  bij gedeelten,telkens een stukje en 
Konijnen: J.Joosten met Rode Nw.Zeelander 	de rollade steeds beclruipen,laten we aan- 
2 xZG en ZZG;L.v.d.Beek met Luchto ZG. 	nemen plm 20 minuten.Nu wat water er aan 
P.Snieder met Rex Z,met Hollander JR Spaans toe voegen en nog even laten koken,alles 
VG en A.Slagt GGG.J.Spaans met Rus GG en met elkaar zon 3  kwartierDaann het vlees 
G.Hoetmer met Rus ZZG. 	 uit de pan,de jus zeven en U bent klaar. 
Op vrijdag 11 dec.'s avonds om 8 uur zal - Nu nog een toetje:Chipolatapudding. 
onze tentoonstelling worden geopend. 	1 liter vla van de melkboer,-4'- liter slag- 
Er zijn 250 hoenders en konijnen ingeschre- room,3 of 4 bitterkoekjes,3 of 4 lange 
ven dus komt U eens kijken in Cafe Concor- vingers,10 gram gelantine,dat is alles. 
dia,Dorpsstraat, 	12 en 13 dec.a.s. 	De 10 gram gelantine oplossen in heet wa- 
Zaterdag tot 12 uur hebben de kinderen van ter.Vla in de kom doen,slagroom stijfslaan. 
de lagere scholen vrije toegang,daarna 	Gelantine aan de vla toe voegen. 
J 0.25 en f 0.50  voor anderen. 	 Goed dporroeren,de opgeklopte slagroom 

toevoegen,dan voorzichtig doorroeren en 
BURGERLIJKE STAN. 	 - tot slot de bitterkoekjes en de lange 

GEBOREN: Robert Eric,z.v.C.Schoorl en 	vingers,alle in de vorm en IT bent klaar. 
C.M.M. Hal ee: 

N.de L.G. ONDERTROUWD: 
Halee,Dirk Jan Frans,oucl 28 jr.en Evers, 
Jannet.e q oud 30 jr.;Coné Theo,oud 26 jr. 	/ 	

Voor al Uw Bankzaken 

en Ltks,Gnietje,oud24 jaar. 	 naar 

GETROUWD: Terpstra,Jitze,oud 35 .jr. an 	 DE 000PERATIEVE BOERENLEENBANK 

vd. Voort.Manianrte 9 ThereslaJOSePha 9  29 jr. 	 -- BROEK IN WATERLAND 


