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OIWÂAN VAN DE STICHTING M DE?. bROEKFr. GEMEENSCrTAPU 

Van rijmen komt rijmen == 	kom Broek niet meer door de P.T.T. In Zui-. 
In ons vorig nummer namen wij op het 	derwoude en Uitdam nog wel, doch dat stuit 
"Btoeker Lied". Nu was dit geen nieuw veraook steeds weer op moeilijkheden. Daarom 
Reeds jaren geleden werd het gezongen, 	zouden wij het op prijs stellen, indien te. 
maar wij hadden de indruk, dat het een 	Zuiderwoude en/of Uitdam één of meer per- 
beetje in het vergeetboek was geraakt. Ensonen bereid waren de bezorging op zich te 
ook vele nieuwe inwoners zullen het nog nemen. U weet het, eens per veertien dagen 
nooit gehoord hebben, dachten wij. én van(behalve 's zomers) en dan huis-aan-huis. 
onze oud-redacteuren, een zekere P.S., 	Wie wil ons helpen (het hoeft niet voor 
thans woonachtig in het Oosten des lands niets te gebeuren.!)? Opgaven gaarne ten 
("de" wijzen kwamen indertijd uit het Oos4gemeentehuize. 
ten, deze ging er heen.!) vond in dit aan 	

==GEMEENTE BROEK IN YJATERLiD== Broek gewijde vers inspiratie en rijmelde 
Voorlopige gegevens betreffende de loop ook iets bij elkaar. Bij wijze van nieuw- 

,j
• 	
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• 	 der bevolking over het jaar 1964. aarsgroet stuurde h 	ons zijn productie. 

Aangezien oud-redacteuren immers het rech 	 mannen vrouwen totaal; 
behouden om hun inzendingen geplaatst te 31 dec 1963 	1012 	933 	1945 
zien, nemen wij er één van op. De letter-::geboren 	 27 	28 	55 
verwisseling in het opschrift laten wij 	 1039 	961 	2000 
maar staan; bij P.S. weet je n.l. nooit, overleden 	 11 	8 	19 
of het nou een tikfout is of een echt 	 1028 	953 	1981 
grapje.! Intussen, dank P.S. voor Uw inzen--gevestigd 	 40 	40 	80 
ding; er blijkt in ieder geval uit, dat U 	 1068 	993 	2061 
Broek in Waterland nog niet vergeten bentvertrokken 	 38 	37 	75 

	

1030 	956 	1986 Een lied voor Broek in Waterland, met dïe-- 
pe eerbied opgedragen aan de dichter van Aantal gesloten huwelijken: 20. 

Dropje mijn 	- 	 chtscheidingen: geen. 

(Wijze Wie Neerlands Bloed) 	 Buiten de gemeente geboren: 9 jongens en 
2 meisjes. 

• 0 Heerlijk Broek in V.!aterland Buiten de gemeente overleden: 8 mannen en 
daar aan het Havenrahak 	 2 vrouwen. 
Ik heb aan U mijn hart verpand 	In de gemeente geboren, woonplaats elders:; 
mijn vroeger onderdak. 	 geen. 
Gij zijt het reinste dorp bepaald 	In de gemeente overleden, woonplaatsal- 
waar ik ken zovele schatten • 	ders: 1 man. 
en waar de schoonste vuilnisvaalt 	Levenloos aangegeven: geen. 
l•,.- 	,. - -j 	 ,qj 

daar ligt voor dikke ratten. uit bovenstaande gegevens blijkt, dat in 
t 

1964 het aantal inwoners toenam met 41. 
O Heerlijk Broek in Waterland Dit is ten naaste bij 2% van de bevolking 
waar wilg en elzen groeien op 1 januari 1964.  Het merkwaardige is, 
ik heb aan U mijn hart verpand dat dit percentage van 2 Vrij 	constant i. 
daar waar al die koeien loeien. In de afgelopen zeven jaren is een bijna 
Ik droom nog van Uw waterkant vaste opklimming van het aantal inwoners 
doorkliefd met vele sloten te zien met deze 2% per jaar. Het vesti- 
waar al die dure beesten staan gingsoverschot is wederom zeer gering; 
met natte modderpoten slechts 5 personen vestigden zich meer dans 
met natte modderpoten. er vertrokken. De "winst" zit dus in het P.S. 

 . ===D 	BZORNG 	 --- geboorteoverschot. Vorig jaar schreven wij,; • 
Zoals wij •n een vorig nummer mededeelden woner  

dat wellicht in 1964 de tweeduizendste in-
of inwoonster geboekt kon worden. geschiedt de bezorging van ons blad in de Dit 	is dus niet bewaarheid. 



Met een gelijke voortgang als hierboven is' 	== HET WITTE KRUIS 
geschetst, zl echter deze mijlpaal in 	Tot ons genoegen kunnen wij U berichten 
1965 zeker bereikt worden. 	 dat wij de Heer T. Honingh bereid hebben 

=====gevonden in het vervolg de contributies 
Op zaterdag 23 januari a.s. organiseert devoor onze vereniging te innen. Een dezer 
voetbalvereniging S.D.O.B.It  een -naar wij dagen zal de Heer Honingh zich bij U ver-
hopen- gezellige KIEN-avond in café "Con- voegen. Zoals U bekend is bedraagt de con- 
cordia". Aanvang 8.00 uur. 	 tributie per 1 januari 1965 f. 12,-- per 
Iedereen (dus ook de jeugd, donateurs en jaar. De contributie kunt U ook storten op 
andere belangstellenden) is van harte wel-onze postgirorekening nummer 137996,  ten 
kom. 	 name van het Witte Kruis Afd. Broek in Wa- 
Er zijn -voor jong en oud- talrijke leuke terland te Broek in Waterland. Op  onze 
prijzen beschikbaar, 	 laatst gehouden Algemene Ledenvergadering 
De netto-opbrengst komt ten goede aan de in het Broeker Huis hebben wij mededeling 
Commissie Autotocht Bejaarden. 	L gedaan dat de Heer P. Groot wegens omstan- 
• digheden na 30 jaar zijn Bestuursfunctie 

	

NIEUWS VAN DE FANFARE 	 bij onze vereniging heeft moeten neerleg- 
Oud-papier-actie 	 gen. Als zijn opvolgster werd met algemene 

Het bestuur van het Fanfarecorps "Zuider- stemmen benoemd Mevr. Elzinga te Zuider-
woude maakt bekend, dat het een oud-papier-woude. Voor de leden te Uitdam en Zuider- 
actie houdt op zaterdag 30 januari a.s. 	woude hebben wij goed nieuws. In de Ned. 
Ik kom met een verzoek tot U om het papier Herv. Kerk te Zuiderwoude hebben wij een 
te sorteren d.w.z. kranten bij kranten en dependence van ons materiaalmagazijn mogen 
tijdschriften bij tijdschriften en het zo inrichten. De meest voorkomende materialen 
te bundelen. Dit bespaard ons veel werk enkunt U dus in het vervolg aldaar bekomen, 
het is voor de jongens gemakkelijk wegha- uiteraard met een bewijsje van de dokter 
len. Weet U, dat het papier(zakken), waar-of de zuster. Het afhalen gelieve U te 
in veevoeder(koeken) verpakt is, ook voor doen in overleg met Mevr. Elzinga of de 
ons waarde heeft? Geeft ze niet met de op-Heer Grift. Verder nog een verzoek. Als Uw 
haaldienst mee, doe ze op een bundel. Bij buurman of Uw kennissen nog geen lid zijn 
voorbaat zeg ik U dank voor de medewerking.van onze Vereniging, overtuig hen dan dat 

het lidmaatschap van Het Witte Kruis een Bazar-opkomst 
algemeen belang is. Een algemeen belang Een zestal dames uit ons dorp nebben het 

• • 	 voor de Volksgezondheid. Maak hen alsnog itiatief genomen om een bazar te orani_ 1  
seren en tevens een grote verloting. Zij 

	WAT ETEN WE VANDAAG hebben de vrouwenverenigïng bereid gevon- 
Pannekoe± den om ook voor de bazar te werken. Zij 
2 Eieren. 1 p 	-- oem 	1 melk, 150 gr. bo- wi±len ook een beroep doen op de burgerij 
ter, mespunt zout. om ook iets te maken of beschikbaar te 

Dit is het recept. stellen. De opbrengst van deze bazar en 
verloting wordt als jubileum-geschenk het De bereiding is iets anders dan U gewoon 
fanfarecorps aangeboden, daar dit corps 	bent, Bloem,melk en eieren en zout in de 
20 november 1965 45 jaar bestaat. Inwonerskom, flink kloppen (liefst met de garde) 
van Zuiderwoude(n van het overige van de en nu de 150 gr. boter smelten en door het 
gem. Broek in Waterland) stel de dames 	beslag roeren. Het dit recept hoeft U de 
niet teleur, zet II aan de arbeid om iets pan niet meer in te vetten. Op deze manier 
te breien, te naaien of te timmeren, opdat heeft U geen last meer van damp of reuk in 
zij niet met lege handen weggestuurd wor- de keuken. 

== den. De datum zal begin november zijn. Wij 	 Recept voor cake== 
 
250 gr. boter, 250  go. basterd. suiker 300 wensen de dames Mw. de Boer-Zonneveld., Mw.  
gr. bloem en 5 eieren. De bereiding is als Klein-Oostveen, Mw. Verburg-Tromp, Mw. 

:'Pronk-Knip, Mw. Bak-Kok en Mw. de Oude- 
Volgt. 	 / 
Boter zacht makenniet smelten),suiker toe-:.:  :Honingh veel succes en een plezierige ar- 
voegen en nu kloppen tot de suiker is op- beid toe in dit veeltijdvragende werk. 
gelost. Eieren een voor een toevoegen en 

	

Toneeluitvoering 	 tot slot de bloem toevoegen. Dit moet :Iiic1- 
Na twee jaar is het weer gelukt een aantal tig gebeuren, en dan niet meer roeren dan 
personen te vinden,, dat zich bereid ver- nodig is. In een matig warme oven bakken, 
klaarde, om tot een opvoering van een to- 3 kwartier á een uur. 	

TT de la G neelstuk te komen. De keuze is gevallen op===== 
het blijspel "Bloemen voor Barbara van 	 BURGERLIJKE STAND 
Dick van Maasland. De regie is in handen Geboren: Marc, z.v. J. van Burgel 
van het hoofd der school de Heer J.G. Bu- van Weelderen. 
walda. 	 Jacob, z.v. P. Kroon en 

G. de=wijk. 
DUBBEL AFSCHEID 

Op dinsdagavond 26 januari a.s. zal in cie 
o.l.school. 1 tijdens een buitengewone ou-
deravond afscheid worden genomen van Mw. 
Polman en de heer Dullemond. Ook degenen, 
die geen kinderen (meer) op school hebben, 
zijn die avond welkom in het schoolgebouw. 
Aanvang 8.00 uur. 

en N. J. 

P. Kruis-. 

B E R K E F F 

LAAN 44 

voor rijwielen en bromfietsen 

100 service. 


