
24 december 1964. 

OP-GAAN VAN DI STICHTING 	rnO1KIR. GEMEENSCfTAIY 

EN WEI IS EEN JAAP. VOORBIJ 	iHet Broeker Huis werd gedeeltelijk gerestau- 
Heeft 13 ook dat gevoel,dat alles zo ra-ireerd;enkele van onze agrarirs waagden de 

zend snel gaat tegenwoordig.Je hebt het 	stap om hun vervallen boerderijen te vervan4- 
idee,dat 1964 eigenlijk nog maar nauwelijks 1gen door nieuwe op een bedrijfstechnisch 
begonnen is,of je wordt al weer gedwongen gezien betere plaats.Het uiterlijk aanzien 
goed op te letten en je niet te vergissen,ivan de gemeente werd gestadig verbeterd 
als je brieven schrijft b.v. Over enkele 	door plantsoen-aanleg en-onderhoud. 
dagen moeten we alweer 1965 schrijven,Een 	Dit zijn zo een aantal dingen,die ons voor: 
jaar vliegt om.Wij weten best,dat dit een de geest komen-En die ons versterken in de 
cliché-uitdrukking ±s, maar dan toch in ie-iopvatting,dat in de Gemeente Broek in Water-
der-geval een cliché,dat volkomen juist is.1and wellicht geen revolutionaire exp1osie 
De gebeurtenissen volgen elkaar in een by-:gaande is,doch wel een geleidelijke ontwik-i 
zonder snel tempo op.En er blijft haast 	keling naar een beter levensniveau. 
geen tijd over om eens stil te staan en te Laten we hopen,dat ook in 1965 deze tenden 
overdenken wat er allemaal gebeurd is. 	zich voortzet en dat wij met de tekstdichte 
Van oudsher is de overgang van een bepaaldivan het "Broeker Lied" mogen blijven zingen: 
jaar naar een nieuw jaar daarvoor de gei-Ja,wij hebben 't hart verpand aan ons Broek 
gende gelegenheid geweest.De gebeurtenis- in Waterland". 	 Red. 
sen in de wereld maken echter geen halt 

NIEUWJAAR voor deze denkbealdige scheidsljnJ3e raket 	 . 
Burgemeester en Mevr.te Boekhorst zijn op naar Mars vliegt gewoon doorin Congo en  
Nieuwjaarsdag niet in de gelegenheid om 13 Vietnam zijn er steeds maar weer ongeregeld- 

!te ontvangen.In plaats daarvan bent U te :heden;de loonkwesties in ons eigen land  
zullen ook na 1 januari a.s.de gemoederen hunnen huize welkom op zondag 3 januari a.* 

nog wel bezig houden.Alles loopt gewoon 	des namiddags tussen 2 en - 5 uur. 

door, jaarwisseling of niet En toch blijft 	
NIETjWJAARS1ENS 

er altijd die neiging om eens achterom te Vij ontvingen ter publicatie in ons blad eei 
zien en na te gaanwat er gepasseerd is. Nieuwjaarswens.Deze is ingezonden onder ee 
En,zeggen wij d.an,wij gaan dan eer met 	

gefingeerde naam en adres.Hoewel wij in 
nieuwe moed het komende Jaar n.Wij hopen principe er geen bezwaar tegen hebben om 
dan altijd de fouten die in he verleden 

:in ons blad schuilnamen toe te passen,is 
gemaakt zijn niet weer opneiuw te maken. 

het een algemene regel,dat de werkelijke 
Maar daar komt vaak bitter weinig vn te- naam van een inzender bij de redactie al- 
recht. 

'thans bekend moet zijn.Indien de inzender i Voor onze gemeenschap s 1964 geen pecta-: - 	 .. 	alsnog zijn juiste naam en adres opgeeft, 
culair jaar geweest.Er vallen natuurlijk 	 . 

kan zijn bijdrage in het volgende nummer 
wel een aantal punten te vermelden,dietoch0fl geplaatst. 

	 red wel de moeite waard zijn.De woningbouw in 
het nieuwe uitbreidingsplan kwam redelijk Wij wensen 13 goede Kerstdagen toe.,.een ple- 
op gang;de ruilverkaveling in de Rijper 	zierig uiteinde van het jaar 1964 en een 
Weeren kreeg eindelijk zijn beslag.Er isveel goed begin voor het nieuwe jaar. 
overleg geweest me-t -allerlei instanties 	= 
over de voortgang van een aantal plannen. 	UIMVEEEN KONLIIENHOUDERSVEREN. 
In Ôns onderwijzend personeel kwamen nogal Op vrijdagavond 3.1 dec.om  8 uur vond de op-
wat mutaties voor.Op ander gebied denken ning plaats van de 53e tentoonstelling. 
wj  aan de grote streekverbeteringstentoon_.De 2e voorz.de  Heer Roos bedankte allen 
stelling en fokveed.ag.Dat was,menen wij,welV00r het vele werk,dat er was verrioht.Hij 
een hoogtepunt in 1964.33e feestweek was 	dankte allen die hadden meegewerkt tot heb 
goed,d.och had te kampen met slechte weers-::slagen van deze tentoonstelling.Daarna was  

iomstandigheden.Nog meer facetten:de beslis4het woord aan de wethouder de Heer de Wit, 
sing omtrent het stichten van een bejaar- die de. tentoonstelling opende.Hij noemde 
dentehuis is in 1964 gevallen. 	 kaar zeer geslaagd en mednde dat er ieder 



..........................................................................................................................................................._........,..,......................_..........: 
;jaar voortgang in zat9 daar de zaal nu ge- 	 OLIEBOLLEN. 
:heel gevuld was,het kooienmateriaal ver- 2 pond kristalbloem; 500 gram rielk;circa 
nieuwden er meer dieren waren dan vorig :400 gram water;75 gram gist,'100 gram boter: 
jaar.De vereniging wordt steeds groter en :of margarine;40 gram zout;éên ei en 100 gr. 
hij hoopte dat het zo door mag blijven gaan. krenten en rozijnen.Alles op kamertempera- 
:Ook deze tentoonstelling gaf weer een goed tuur,dit bevordert het rijzen. 
:blijk van de verenigingszin van de leden. De 100 gram boter voegt U in gesmolten 

UITSLAG VERLOTING. 
___ ~=~= toestand aan Uw beslag toe en wel als het 

laatste,daardoor krijgt U zachtere bollen, 
:Hieronder de uitslag van de verloting van en ze nemen minder olie met bakken. 
!het Waterlands Amusementsorkest,De prijzen   
'kunnen_ worden afgehaald bij Mevr.M.Karane- 	BURGERLIJKE STAND. ==== 	-r^ len,Roomein_de 8 te Broek in Waterland. 	 -v 
De winnende nummers waren: 	 GEBOREN: 
21-52-137-179-212-228-243-279-312-322-328: Anna Catrina,dochter var.. J.Lof en G.Mulder. 
366-462-465-550-563-584-600-634-646-688- GETROUWD: 
721-747-770 eis 771. 	 Nalee,Dirk Jan Frans,oud 28 jaar en Evers;, 

Jannetje, oud. 30 jaar. 
ORANJE-VERENIGING. 	 Conê,Theo,oud 23 jaar en Lust,Grietje, 

De Oranjevereniging te Broek in Waterland oud 24 jaar. 
nodigt haar leden hierbij uit tot bijwoning Olijv, facob,Hermanniss,oud 22 jaar en van 
:van een ALGE1VIENE LEDENVERGADERING te hou- Dalen,Johanna Cornelia,oud 20 jaar. 
;den op maandag 4 januari 1965 's avonds om OVERLEDEN: 
8 uur in het Dorpshuis te Br.in VJaterland. de Klerk9 Jan,oud 76 jaar weduwnaar van 
:AGENDA: 1. Opening; 2.Notulen;3.Bestuurs- `. C.Thomas. 
verkiezing;4.Bespreking programma 1965; -___- 
5.Rondvraag en 6. Sluiting. 	 ____= ADVERTENTIES. 
Toelichting punt 3: 

;Aftredend zijn de Heren W. Terpstra en C. Pels; 
Beiden stellen zich niet herkiesbaar.Door 
:het bestuur zijn als candidaat gesteld de 
;Heren R.Lobbes en C.Rietkerk. 

Namens het Bestuur: K.Pilkes,Secr.' 

-_= WAT ETEN WE VANDAAG. _--_ 
IVOOR DE OUDEJAARSAVOND: 

HUZARENSLA. 
2 flinke uien;l pond appelen;l Kg.aardap-
pelen(gekookte); pond augurken-, 1, pond 
:vlees of porkwor t,theelepelt je suiker, 
:zout en peper naar smaák.Alles in blokles: 
;hakken en vermengen met wat mayonaise 
:tot een samenhangende massa.Op een schaal 
:wat kort getrokken sla en daar boven op 
Uw salade.Verder afwerken.Langs de rand 
:puntjes ei,silveruitjes,augurken,tomaten 
;en ga zo maar door,er is genoeg voor Uw 
;wagen fantasie. 

HARINGSLA. 
Is in feite gelijk maar inplaats van vlees: 

:neemt U 2 zoute haringen op deze hoeveel-
heid en kan U de rand van de schaal afwer-
ken met sardines uit blik.Zout en peper 

: naar smaak. 	Zalmsla. 
2 blikjes zalm;2 hard gekookte eieren; 
slag : liter slagroom;-- 1.mayonaise. 
Slagroom kloppen tot ze stijf is.Een zelf- 
de hoeveelheid mayonaise er aan toe voe-

:gen,voorzichtig door elkaar roeren daarna: 
:nog wat stukjes zalm er aan toe voegen. 
Op een schotel een bedje maken van sla, 
de salade in 't midden leggen en afwerken: 

:met ei,,tomaat,uitjes en augurken. 
RECEPT VOOR MAYONAISE 

~2 ei-dooiers;!-liter slaolie;theelepeltje 
:suiker,wat zoute peper en mosterd.Dooiers 
:met de kruiden even los kloppen. Goed roe- 
ren_ en ondertussen olie toevoegen met een 

;heel dun straaltje.Alles moet op kamer- 
temperatuur zijn.Mocht het te dik worden 

:dan een lepel warm water toevoegen. 

BER KEFF , Laan 44 

Voor rijwielen en bromfietsen 

100 % service. 

BOERENLEENBANK BROEK IN WATERLAND 

Voor al Uw bankzaken naar de plaatse- 
lijke Boerenleenbank. 
SPAARGELDEN 

DEPOSITO'S 
CREDIETEN 
HYPOTHEKEN 
VOORSCHOTTEN 
EFFECTEN 

COUPONS 
VREEMDE VALUTA 

GIROBETALINGEN 
SAFE-LOKETTEN 

enz.enz. 
Het kantoor is op Oudejaarsdag de 
gehele dag voor alle bankzaken 
gesloten. 

De kassier. 

Het Bestuur,de Raad van Toezicht en 

het personeel van de Cooperatieve 

Boerenleenbank Broek in Waterland 

wensen de cliënten een in alle op-

zichten voorspoedig 1965. 

WORDT LID VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP. 


