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ID kIJ tJ\tR UtJVIW IN LflI\P 
ORGAAN VAN DL STICHTING DE DROIEKER GEMEENSCHAP 

FEEST,FEEST EN NOG EENS FEEST .... == Voora1 voor de Zuiderwoudse Fanfare,dat 
Dat is dus driemaal feest en dat komt wel toch zo langzamerhand wel een orkest is me 
,uit ook.Onze gemeente telt drie dorpen en enige faam 9 was de belangstelling minimaal. 
dn elk daarvan een feest.Het kan niet op ..Gelukkig lieten de muzikanten zich daardoo± 
De feestweek in Broek in Waterland is net niet beinvloeden;zij speelden voortreffelijk 
achter de rug en ziedaar:a.s.zaterdagfeestwij menen,dat het op onze weg ligt om de 
in Uitdam en volgende week vrijdag en zater-feestcommissie,cïie byzonder hard gewerkt 
ag feest in Zuiderwoude.De volledige pro-heeft om alles goed te doen verlopen,hier-

grammats daarvan vindt U hieronder af ge- voor hartelijk dank te zeggen.Zonder enig 
drukt.Wij hopen voor de feestcommissies in eigenbelang hebben een aantal mensen zich 
beide dorpen,dat het weernet zo zal mee- weken lang ±ngespannen.Hun beloning bestaat 
werken als het in Broek gedaan heeft.Er 	uit voldoening over het feit,dat het inder- 
iioet nogal een en ander in de open lucht daad. goed is verlopen en dat zij ons een pret-
gebeuren en dan is mooi weer een vereiste. -tige week heeft bezorgd.Nog één opmerking: 
Zoals gezegd,het weer heeft de feestcommis-indien TJ op bepaalde punten kritiek zou 
cie van de Broeker Gemeenschap dit jaar nuhebben of wensen of voorstellen voor een 
eens niet in de steek gelaten.Alle geplan- volgende  keer,schroomt U dan niet deze ken-
ie evenementen konden doorgaan.Misschien baar te maken.Wij zullen II daar dankbaar 
komt dat wel,omdat er op gerekend was bij voor zijn.Het adres:de Heer J.Harting,Secr. 
regenachtig weer b.v.voor het openluchtbal::-van de Broeker Gemeenschap,Dr.Bakkerstr.2. 
een ander onderkomen te hebben.TJ kent dat 	 Red. 
welals je je parapluie meeneemt blijft het 

== ORANJE-FEEST UITDAM. droog en laat het ding thuis staan,dangaat 
het prompt regenenDat er ondanks het mooie 	Op zaterdag a.s. 21 augustus. 

Allen wordt verzocht de vlag uit te steken. Weer toch enkele malen van de garage van 
de Heer Hogetoorn gebruik is gemaakt,komt 	 PROGRAA. 
omdat  de musici van het Wateriands Orkest 9.30. Gecostumeerde kinderoptocht met ver-, 

sierde autoped,fiets enz.door het darp. en van de Zangvereniging de voorkeur gaven:  
1030 Kruiwagenrace voor paren. aan een optreden in een besloten ruimte. 

Zodoende kon een betere kwaliteit van het 11.15. Ringsteken per fiets v.damesenhern 
1.00. Touwtrekken voor heren. gebodene bereikt worden.En voor het ccncert 2.00. Voetballen v.dames met dubbele bril 

,van de Zuiderwoude Fanfare kwam daar nog 
3.00. Pijl en boogschieten voor heren. bij,dat het zo na een uur of acht al een 	
4.00. Kegelen voor dames. beetje killig op het sportterrein begon te::7.00 .Katknuppelen op parkeerterrein Punt 

worden.Het sportterrein heeft overigens 	
knuppel meenemen) Weer bewezen,dat het zich uitstekend leent:

9.00 - 10.00. Gemaskerd bal(bij voldoende voor allerlei dingen.Zowel voor een open- 
luchtbal(met bijna 700 deelnemers)a1s voor 	deelname),daarna gewoon bal. 

.v.de windhondenrennen.Wij zullen niet in 	 De Oranje-Commissie. 

'details hier de verschillende onderdelen Dorpsgenoten vrije deelname. 
Kinderen van familie en kennissen tot en ,van de feestweek de revue laten passeren. 

Ieder zal voor zich zelf natuurlijk vinden, met 13 jaar,voor de kinderoptocht,deelname 
dat het een of het ander beter ges1aagdwas 0.50. Familie en kennissen deelname .f 1.- 
an iets anders.Over het algemeen dachten per spel en entree bal 1' l.50,Opgave deeln-

*ij,dat de zaak goed liep.Dat er een göede me Gemaskerd bal aan Mw.Porsius v6r don-
stemming heerste.Dat me een aardige keus 4erdag a.s.Opgave kinderoptocht voor donder-

had uit evenementen,die men bij zou jfl dag en opgave deelname spelen v55r de aan- ,: 
wonen,of waaraan men mee kon doen.Jammer vang van het spel eveneens bij Mw.J.Porsius. 

is,dat met name voor de uitvoeringen van De spelen worden gehouden op het school-
: onze plaatselijke verenigingen de belangs,21 jplein.Consumpties enz.op het schoolplein 

Ïing toch wel beneden de verwachting bleef bij de heer Punt. 



FEESTPROGR.AMM. 	 Op "zijn" begraafplaats is hij ter aarde 
voor het te houden Dorpsfeest te Zuicler-. besteld.Moge hij rusten in vrede. 
:woudè-p 27 - 28 augustus 1965. 

--------------------== VERENIGING "OUD BROEK IN WATERLAND". == DONDERDAGAVOND 26 AUGUSTUS, 	
•Nu de Feestweek met het succes van de Broe- 19.00 uur. Kat-kneppelen, 	
ker huizen tocht(171 deelnemersZ)achter de VRLJDÂG 27 AUGUSTUS. 	
rug is,herinneren wij U graag nog eens aan 9.00 uur. Wedstrijden voor schoolkinderen.: de foto/tekenwedstrijd.,die "Oud Broek"aan 13.00 uur. Voor dames tot 20 jaar. 	
het begin van de zomer heeft geopend.De Hardlopen met hindernissen, 	spelregels herhalen we hier: 14.30 uur. Balgooien v.dames v.20-40 jaar., het gaat om de best geslaagde foto(zwart- 16.30 uur. Voor dames van 40-101 i. Geheim.:,wit of kleuren)resp.tekening of aquarel van 

20.00 uur. Gemaskerd bal,voor leden vrije een gezicht op of in Broek.Daarbij is speci- 
toegang. 	 aal gedacht aan de plekjes,huizen of door- 

ZATERDAG 28 AUGUSTUS. 	 kijicjes,aan waterlopen,erven,tuinen of straa.t- 
9.00 uur. Optocht voor alle leden. 	4etails,die karakteristiek zijn voor het oude 

11.00 uur. Voor horen tot 20 jaar. 	Broek. Ieder kan ten hoogste tien stuks in- 
Hardlopen met hindernissen,ge- zenden(adres :J.P.Mars,Keerngouw 8);de slui-
lieve overall of zwembroek mee tingstermijn is verlengd tot 30 sept;de in-. 
te nemen. 	 Eendingen blijven het iegendom van de inzen- 

13.00 uur. Voor heren van 20 tot 40 jaar. dersvoor kinderen t/m 16 jaar geldt aan 
Fietsen met -::afzonderlijke beoordeling.In het najaar, 
ve ieder een fiets mee te nemen.:waarschijnlijk omstreeks half oktober,zal in,::  

14.30 uur. Balgooien v.heren v40-101 jaar0 Broeker huis een tentoonstelling van de 
Tevens is er beide avonden (27-28 Aug. )inzendingen wrd.en ingericht. 
gelegenheid tot dansen. 

Wijzigingen voorbehouden. Het Bestuur. 	 HET WITTE KRUIS. 
-------Het overschot van de 5-mei-viering van de 

EEN AFSCHEID 	 Wagengouw is gestort in de kas van het 
Per 1 sept.a.s.zal de heer J.Hoetmer af- Witte Kruis.Hartelijk dank voor dit prettige 
scheid nemen van een aantal functies 9 d±e ;gebaar.Wie volgt? 
hij gedurende vele jaren heeft vervuld. 
11 zou TJ het hem wellicht niet aanzien, 	NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN. 
voor hem is de tijd gekomen,waarop hij van 	- A±'d.Br.in Waterland en Cmstreken. - - 

zijn pensioen kan gaan genieten.Er zullen Het zazomeruitstapje is vastgesteld op don":, :niet veel inwoners van de gemeente zijn,die:
2 sept.a.s.Wij hopen met elkaar 

de heer Hoetmer niet kerinen.A1s gemeente- een bezoek te brengen aan het zeer bekende 
bode en deurwaarder van de plaatselijke be-,Zuiderzee Museum in Enkbuizen.Daarna gaan we 
lastingen kwam hij bijna bij ieder van ons 	

naar de zeekant waar we in Castricurn a/Zee 
wol eens aan de deur.Hij heeft zijn taak al_gaan wandelen en ... pannekoek eten.De kos-
tijd met opgewektheid en vriendelijkheid veI.ten bedragen f 6.- per persoon.Vertrektijd: 
vik1d.Ze1fs als hij dwangbevelen moest rond_ Uit Br.in Waterl.om 12.30 uur,Uit Monniken-
brengen wist hij dat meestal geruisloos en dam(staciuis) om 12.45  uur en uit Katwoude 
zonder vijanden te maken te d.oen.Haj heeft oirt 12.50 uur.Opgave en betalen voor of op 
ook al die jaren moeten omspringen met de 21 augustus bij een der bestuursleden. 
k ermis-exploitanten.Het is een hele toer :== 
om dan iedereen een plaatsje aan te wijzen 	 BURGERLLJKE STAND. === 
en dan toch goede vrienden te blijven.Het GEBOREN: Cornelia Jeanette,dochter van Ger- 
s de heer Hoetmner al die tijd gelukt en 	it Mulder en van Willemina Jansen. 

dat wil wat zeggenWij wensen de heer Hoet- aria  Jacob Hendrik,zoon van Jacobus Har-
mer toe,dat hij nog vele jaren in gezond- :Ging en van Maria Hendrika Hofman. 
ieid moge doorbrengen en dat het Pensioen-OVERLEDEN- de Boer,Antoon,oud 58 jaar,echt-
fonds een dure aan hem moge hebben.De heer genoot van den Hartog D.J; 
Hoetmer wordt opgevolgd door de Heer M•PSWals  Guurtjeond 88 jaar,weduwe van J.Schoon. 
ij geloven,dat het onnodig is hem bij U te  

a 

	

	 ADVERTENTIES. DVERTENTIES.  

TOON DE BOER OVERLEDEN. 	 t Gemeentebestuur van Br.in Waterland t 
Midden in de vacantie-periode bereikte ons 	Sollicitanten worden opgeroepen voor 
het bericht van het overlijden van Toon de 	de functie van gemeente-werkman. 
Boer.Het klinkt misschien wat oneerbiedig 	Salaris voor 26-jarigen en ouder: 
Om niet te spreken over de heer de Boer, 	f 573.33 per maand, plus huurcompen- 
maar wij menen,dat juist deze aanduiding de 	satie.Premie a.o.w.voor rekening van 
man heeft getypeord.Toonde Boer of ook 	de gemeente.Sollicitaties in te die- 
voor velen Ome Toon was al lang ziek.En 	nen binnen tien dagen na het verschij- 
toch komt dan een overlijdensbericht nog 	non van dit blad bij de burgemeester 
als een schok.Het is moeilijk om je voor te 	van Broek in Waterland. 
stellen,dat Toon de Boer niet meer in ons 
midden is.Ook voor hem gold:ied.er in de ge- - 
ffieente kende hem wel.Hij was altijd buiten te BER KEFF, Laan 44 
vind.en.Voor iedereen altijd een goed woord 	voor rijwielen en bromfietsen. 
pf een grapje.Het deed deugd te zien,dat 	100% service. 
velen gekomen waren om hem naar zijn laatste 
rustplaats te begeleiden. 


