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:.........................:.........................................................................................:....................................................................................................................: 
__. 	MEI - VIERING. ___ 	Uw straat of buurt ontbreekt aan de optocht? 

:Nog maar twee maanden en het is zo ver. 	Het ligt in de bedoeling om U via ons blad: 
:Dan vieren wij de herdenking van de bevrij-:voortdurend op de hoogte te houden van de 
ding,nu precies 20 jaar geleden.Omstreeks vorderingen in de plannen 
deze tijd(maart)was toen de nood in bezet 5 mei .... maak er een feest van! Red. 
Nederland en met name in het Westen byzon __==__  

:der hoog gestegen.Toen wist men niet,hoe 	Vuilnisemmers.  
:lang het nog duren zou.Het leek of de oor- Een nieuwe voorraad standaard-vuilnisemmers 
log nooit zou eindigen.Nu weten wij, dat 	is gearriveerd.Men kan ze iedere morgen 
enkele maanden later de bevrijding kwam. 	afhalen ter gemeente-secretarie tegen beta} 
~5 mei 1965 zal ons de gelegenheid geven 	ling van f 9.50. 
op gepaste wijze uitdrukking te geven aan  

:onze vreugde over die bevrijding. Alom in 	_= VERKOOPLIIDDAG BEJAARDENSOCIETEIT. 
:het land en ook in onze gemeente is men 	De verkoopmiddag van de Bejaardensociëteit 
'druk doende de nodige voorbereidingen te is een groot succes geworden.Er heerste 
treffen.Het Bestuur van de Oranje-Vereni-: aar dat be- :een gezellige sfeer en de vele artikelen, 
ging is al maandenlang bezi g' r̀

til 
	 die  te koop waren,gingen vlot van de hand.: 

:stuur kan het niet alleen af .Er is zeer 	
De opbrengt was ruim ! 300.--,voor de kas 

:veel te organiseren,maar ook veel te doen.: dus een mooie "opsteek". 

:Ongetwijfeld zal op velen een beroep wor- De uitslagen van de verschillende raadspel-
den gedaan om daadwerkelijk mee te helpen. 
En ook om mee te denken.Igas het voorheen ;letjes was als volgt 

 :naam van de pop: 

gebruikelijk om de 5-mei-viering te doen 	
"Katinka"(door niemand geraden),aantal lapte 

van de Heer 	
jes van de lappenpop: 71(geraden door Mevr. 

plaats vinder in de garage van 
 

no.van de taart: 33 
D.Hogetoorn,dit jaar zal dat niet kunnen. ~itteveen~~wirnend  

:Andere wegen zullen dus gezocht moeten 	
(~levr.Bakker-Bont)9 aantal bruine bonen in 
fles: 1088(dichtste bij P.Ent met 1111. 

:worden om én de gemeenschappelijke maaltijd Aanallen,die medegewerkt hebben aanhet welr- 

ên de feestavond te doen doDrgaan.Bij het ;slagen van deze middag betuigt het bestuur 
:beraad daarvoor heeft het bestuur van de 
:Oranje-vereniging ook de stichting Broe- 
ker Gemeenschap ingeschakeld.Volkomen te-; __ PLATTELANDSVROUWEN EN BEJAARDEN. 
recht.De Broeker Gemeenschap is er immers; Op vrijdag 12 maart a.s.organiseert de afd.: 

:juist voor nu verenigingen met raad en 	:van de Bond voor Plattelandsvrouwen een 
:daad bij te staan.Dat geldt in dit geval ;speciale avond.Niet alleen voor haar leder;, 
'nog sterker omdat de Oranje-vereniging 	:doch ook voor bejaarden(en voor hen,die 
:een taak op zich heeft genomen die niet :dat hopen te worden).De directrice van de 
:alleen van belang is voor haar leden,maar "Rusthoeve" te Purmerend zal spreken over 

voor de gehele bevolking(of is iedereen :voor en tegen van het zich laten opnemen 
:lid van de Oranjevereniging? .Gezamenlijk in een bejaardentehuis.Het lijdt geen twij-
:zal dus getracht worden om 5 mei in alle fel,dat deze spreekster met kennis van za- 
opzichten tot een geslaagde dag te malen. ken daarover kan oordelen.Wj willen graag 

:Wij weten,dat al in vele wijken actieve men= alle belangstellenden opwekken deze lezing 

sen bezig zijn met werkzaamheden.De heren :bij te wonen.Plaats:Broekerhuis.aanv.8 uur.: 
zijn aan het timmerende dames aan het cos-  
~tuumnaaien enz.Dit alles voor de optocht 
:met praalwagens,welke op de ochtend van 	

BER KEFF 	Laan 44 5 mei door ons dorp zal trekken.Voorzo„ver 	 s 
er nog wijken zijn,waar men nog niet aan de 	voor rijwielen en bromfietsen 
slag is gegaan,mogen wij de betreffende 

:wel deze waarschuwing geven:twee spaanden 	100% service. 

:zijn zo om!En U wilt toch zeker niet,dat 
_ .................................................................................................................:....................................................................................................................... 



OPNAME BEJAARDENTEHUIS 	 WAT ETEN WE VANDAAG, 
Geregeld wordt aan commissieleden de vraag: 
gesteld of men zich voor het komende be- 	HOLLANDSE HUTSPOT MET KLAPSTUK. 

jaardentehuis al moet of mag aanmelden. 	400 gram klapstuk, 150  gram boter, 

Wij willen antwoorden dat aanmelding beslist 800 gram aardappelen 9 500 gr.winterwortelei 

nog  niet nodig is. Wanneer het huis klaar 350 gram uien, plus peper en zout. 

is zal er,normaal gesproken ruim plaats 	Klapstuk l- uur koken in 	liter water. 

zijn voor alle Broekers die er in willen 	Voeg gesneden wortels en uien toe. 

worden opgenomen. Tegen die tijd. volgen 	Laat alles circa een uur koken.Klapstuk 

hierover nog wel nadere berichten, 	 er uit nernen.Aardappels in blokjes snijden, 

Commissie bejaardentehuis. 	en toevoegen aan de uien en wortelen. 
Als de aardappels gaar zijn,door elkaar 

MODE - SHOW. 	 stampen.Op smaak brengen met zout en 

De vereniging van Plattelandsvrouwen en de peper en het vlees aan plakken er bovenop. 
Christel.Vrouwenbond hebben voor 18 maart 	 - - - 
een modeshow georganiseerd.,welke gehouden HOE MAAK IK SOEZEN; 
wordt in het Broekerhuis,aanvang 8 uur. 	Benodigd: 100 gram boter,200 gram water, 

Deze show zal wederom verzorgd worden door: 	 100 gram bloem en 4 eieren. 
de Firma Gouda uit Purmerend.Als extra at-::U gaat als volgt te werk:Boter en water 
tractie zal deze avond een schoonheidsspe-: koken in een pannetje,dan bloem toevoegen 
cialiste ons de geheimen verklappen van 	en net zo lang roeren tot het een bal is 
"hoe komt een vrouw aan een mooie en goed (op 't vuur).Als U zover bent alles van 't 
verzorgde huicl".Voor leden van de bovenge viiiur en de eieren er én voor één doorroe: 
:noemde verenigingen zijn kaarten bij de be- ren.Het deeg verdelen in hoopjes naar ei-
sturen verkrijgbaar a f l.--OOk voor niet- gen inzicht(grote of kleine)op de bakplaat. 

leden zijn nog een gering aantal kaarten 	In een hete oven bakken met de deur op een 

gereserveerd welke voor f 1.50 vanaf 12 	flinke kier zodat de damp kan ontsnappen. 

maart bij Mevr.Nierop,Parallelweg 19 te 	 N.d.l.G. 

verkrijgen zijn. Het bestuur der Plattel.vr. 	 BURGERLIJKE STAND. 
GEBOREN: Norman Hermanus, z.v.H.Spaans en 
C.C.Jongert; Leo,z.v.C.Boon en E.\7.van 

WORDT DONATEUR 	
Egmond. 
O±DERTROrnID: Leffelaar,Johann Conrad.,oud 

VAN DE 	 22 jaar en de Haan Grietje Resina,oud 23 j. 

BR0EKER GEMEENSCiAP 	
GETROUWD: I!tulder,Dirk, oud 24 jaar en 
Lof Hendrika, oud 22 jaar. 

VOOR AL UW BANKZAKEN .NAAR DE COOPERATIEVE BOERENLEENBANK BROEK IN WATERLAND . 

GEWONE SPAARGELDEN 

JEUGDSPAARWET (Zilvervloot) 

BEDR LIF S S PAREN 

AtBTENARENSPAARREGELING. 

JAARDEPOSITO'S 

DEPOSITO'S VOOR TWEE JAAR. 

REKENING COURANT. 

HYPOTHEKEN. 

VOORSCHOTTEN. 

CBEDIETEN. 

S R/-\ /\ k b /.\ "\J K 	
EFFECTEN. 

COUPONS. 
VOOR IEDEREEN 

VREEMDE VALUTA 

SAFE LOKETTEN. 
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