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OP-GAAN VAN DE STICHTING ..DE DROlK13R GEMEENSCHAIY 

ËNDABROEKERGEJV1EENSCHAP. == De Vereniging heeft in Amsterdam bij Ornis 
Wijzigingen en aanvullingen voor de maand weer ingezonden.De volgende resultaten wer-. 
december. 	 den behaald met 94 dieren.t.w.19 keer ZZG, 
10/12: Ingebruikneming orgel in N.H.Kerk :25 keer ZG,25 keer GG,en 14 keer GG.Er wer- 

te Zuiderwoude. 	 den 26 prijzen gewonnen.ZZG werd behaald in 
10/12:( 	 de afd.pluimvee cloor:C.Pluim met Lakenvel- Tentoonstelling Pluimvee-en konijnen- 
11/12:( 	 t 	.. 	 ders 2 keer,met Japanse knel 1 keer en met houdersverenigingCafe Concordia) 	

1 	- 12/12:( 	 Sussex 2 keer;L.Slot met Holi.Witkuifkniel 
11/12: Uitvoering Zangveren.(Broekerhuis) :4 keer;P.Snieder met Rhode Island Reds 1 
13/12: Kippen-en konijnenmarkt(Gar.Hogetoom):keer;G.Hoetmer met Baseette knel 1 keer 
16/12: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen 	J Hoetmer met Ancona knel 1 keer. 

(Gebouw Samuel te Monnikendam) 	:Ii de af d.Konijnen door:P.v.d.Sluys met Vl. 
====Reus l.keer;J.Glas met V1,Reus 1 keer;P 

SINT-NICOLAASFEEST. 	 Snieder met Vl.Reus 1 keer en met Rex 1 keel 
De gulle gaven zijn weer verdeeld.St.Nico- Jb.Honingh met Rex 2 keer;G.Hoetrner met R1h 
laas is in het land geweest en heeft ook 	1 keer. De tentoonstelling van Broek in Wa--: 
Broek in Waterland niet vergeten.Maandag 6 terland wordt gehouden op 11 en 12 dec.1965 
december deed hij zijn jaarlijkse intocht,dus in Café Concordia.De officiële opening vind. 
nog wel op zijn verjaardag.Voor het overige plaats op vrijdagavond 10 dec. om  8 uur n.m.::  
waren er weinig veranderingen ten opzichte 
van andere jai'en;het woei aardig,zo zelfs, 	 OUDE GLORIE ZAL IRRMZEN. 
dat een der Pieten zijn muts in het water 	Vanaf het begin van deze eeuw is er door de: 
zag belanden.Gelukkig bleef de regen voor- .Kerkvoogdij een boogdeurtje als bezienswaar-
lopig uit;die kwam aarzelend tijdens de of-- digheid in bruikleen afgestaan aan het Rijks- 
ficile ontvangst op het gemeentehuis. 	museum te .Amsterdam.Dit deurtje is toen 
Zoals we dat in de afgelopen jaren gewend door de Kerkmeesters van de Ned.Herv.Gemeen 
zijn verliep alles op tijd.Alle lof dus voor te voor de duur van een jaar afgestaan.Dat 
de organiserende vereniging Volksonderwijs.::gebeurde in het jaar 1904.Om iets af te ge-
Dat deze aankomst alom bekend word.t,bewijst ven is nooit moeilijk,maar om het weer terug 
de aanwezigheid op de steiger van de Heer te krijgen .... De huidige kerkvoogdij liet het 
Bert Haanstra,die de aantocht filmde 	er echter niet bij zitten en schreef de Di- 
:En opmerkelijke verandering constateerden rectie van het Rijksmuseum aan voor een en-
we wel.De kinderen van de kleuterschool ont-der zoek naar het boogdeurtje,Dit zat voor 
braken op het appèl.Erg jammerWat het on- de Kerkvoogden gunstig,daar de Weled.Heer 
derwijzend personeel en de leden van de ou- Niemeijer van de Erven zich daarvoor inzette. 
dercommissie bewogen heeft afwezig te zijn Volgens hem stond het deurtje in de opslag 
is nns niet helemaal bekend,maar wij hopen van museumgoederen.Deze week kwam echter 
:toch,dat volgend jaar alle schoolgaande 	het leuke benicht,dat het deur-tje gevonden 
kinderen bij de aankomst aanwezig zijn. Het is.Eén dezer dagen hoopt de Kerkvoogdij be- 
zou de redactie verheugen dit dan in" De 	richt te ontvangen,dat het afgehaald kan 
Broeken Gemeenschap'te publiceren 	 worden,waarna het wederom op de oude plaats. 

====zal worden opgehangen.We hopen echter dat 
DE MARKT GAAT DOOR. ==== 	dit een feestelijke dienst mag worden en wij 

Met medewerking van de stichting de Broeken rekenen op Uw aller komst.Wanneer dit echter 
Gemeenschap,waarbij al veel plaatselijke ver-zal gebeuren,hoort u van ons nader.Zo zal 
enigi.ngen zijn aansloten,is de pluimveever- dan een oude glorie wederom herrjzeniZ 
enigiiig er in geslaagd ook dit jaar weer ==== 	 EET WITTE KRUIS 

te houden.Dit keer in de Garage van Maandag 3 jan.1966 om 20 uur begint de kleu4- 
:Dhr.D.Hogetoorn.De markt wordt gehouden op tercursus,die door Zr.Haninghuizen,distiic-ts- 
maandag 13 dec.1965 om 19 uur. 	 verpleegster van de Kinderhygine,in het 
Er zal van de verkopers een marktgeld wor- Broekerhuis gegeven zal worden.Opgave voor 
eng vagd ..n .e 	 eekk...-deelname hiervoor hij ZrCrouse .voor 18dec. 



. ZANGVERENIGING. 	== 	 niet verminderen.Weliswaarzal de openingstijd. 
Zaterdagavond 11 deca.s.houden wij in het iets korter worclen,doch zeker niet de helft; 
Broekerhuïs onze jaarlijkse uitvoering.Moes-±orter.Of dit dan weer niet ten nadele van 
ten wij onze uitvoering van 20 nov.j.l.we- het wegverkeer strekt,is een vraag,waarop 
gens de slechte weersomstandigheden ter 	nog geen antwoord is gegeven.00k wordt nog 
elfder ure uitstellen,hopenlijk zijn de weer-onderzocht of en in hoeverre het vuilnisver- 
goden ons ditmaal beter gezindSpeciaal 	voer door verkorting van de slepen duurder 
voor deze avond is een aantrekkelijk pro - zou worden.IJ ziet hieruit,hoe een op zichzelf 
samrna samengesteld,waar naast het muzikalesimpele vraag leidt tot allerlei consequen-
gedeelte een alleraardigst blijspel ten to- ties. 
nele gebracht zal worden door een amateur- 	

OPBRENGST COLLECTE 
tobeelgezelschar uit knsterdam,In de pauze 

- 	 Onze collecte ten behoeve van de Kankerbe- 
houden wij een grote tombola waarvoor de 	.. . 	 / 

-. 	 . 	.. 	 strijding heeft in onze gemeente (broek in Wa- 
Broeker-Middenstand fraaie prijzen heeft be-  

terland,Zuid.erwoude en Uitdam teSalflen)het 
schikbaar gesteld.Een bezoek aan deze avond; 

mooie bedrag opgeleverd van f 388.86 waarbij: 
zal L dan ook niet teleurstellen.De uitvoe-........  •. 	 z ijn inbegrepen de bijdragen der contribuan- 
ring begint om 8 uur precies en wij rekenen 

ten en de nieuwe leden.Alle gevers en geef- 
op een uitverkochte zaal, 	 ; 

Het Bestuur. 	sters hartelijke dank en in het byzonder aan: 

KERKORGEL TE ZJIDERWOUDE 	 de collectantes,die zo prachtig hebben mee- 
geholpen om tot dit mooie resultaat te komen Al degenen,die liefhebbers zijn van muziek 

en in t byzonder van orgelmuziek,herinne- 	Namens het Koningin Wilhelmina Fonds 

ren wij voor de goede orde nog even aan de _ 	 R. Brugman. 

datum,waarop t kerkorgel in Zu.iderwoude 	 BURGERLIJKE STAND. 
in gebruik genomen zal worden,n.lvrjdag GEHUWD: Baars,Petrus Antonius 2 oud 28 jaar, 
10 december as.aanvang Is avonds 8 uur. 	 en Verkleij,Joanna Ersta,oud 29 jaar 
Aan deze avond zal t Fanfarecorps van Zui-GEBOREN Stolk,Annie,dochter van Stolk,Pie- 
derwoude zijn medewerking verlenen. 	 ter en Kaars,Antje. 
Iedereen is van harte welkom 

ADVERTENTIES. 
NUTSBIBLIOTHEEK,  

Vpor de inwoners van Zuiderwoude bestaat ni 	BER KEFF, Laan 44 
ook de mogelijkheid boeken te lenen uit de 	voor rijwielen en bromfietsen. 
utsbibliotheek te Broek zonder 's avonds 	100% service. 

een fietstocht te moeten ondernemen.De heer..  
Buwalda heeft zich bereid verklaard de boe-  
en voor U mee te nemen,mits de boeken plus 1 Er is plaats voor een auto in de 

wenslijstje s maandags v66r 6 uur bij hérn 
gebracht worden.Hopelijk zullen velen van 	 N,Zonneveld-Gedink. 
dit aanbod van de heer Buwalda gebruik ma- 	 Zuideinde 30. 
Ien.De bibliotheek is deze week uitgebreid  
niet een drietal jeugdboekjes vol Kerstver- 
halen die nog niet in de lijst zijn opgenomen. 	COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 

BROEK IN WATERLAND. 
Over VUILNISSLEPEN en nog wat == 	 - 

Hiermede vestigen wij de aandacht op Het is al weer een geruime tijd geleden,dat 
het volgende 

in de gemeenteraad besloten werd om aan Ge- 
deputeerde Staten te verzoeken een bepaling Vrijdag-avond 24 dec.a.s.is ons kantoor 
te maken,waarbij een vuilnissleep maximaal 	gesloten.Hiervoor in de plaats zijn wij 

uit een sleepboot en drie bakken zou mogen 	geopend Vrijdagmiddag 24 dec. van 

bestaan.Het leek,of dit verzoek ergens on- 	200 - 420 uur. 

der in een lade was terecht gekomen,doch 	OUDEJAARSDAG ZIJN WIJ DE GEHELE DAG 

dit was niet waar,Aan een dergelijk verzoek 	GESL0TENHiervoor in de plaats zijn 

zitten meer kanten,dan men zo op het eerste 	wij geopend op donderdag 30 december 

gezicht zou denken en er is wel degelijk de 	's morgens van 9.00 - 12.00 uur en 

nodige aandacht aan besteed.Zo is er o.m. 	's middags van 2.00 - 4.00 uur. 

een telling gehouden en het is wel goed om 	 De kassier, 

de uitkomsten van die tellingen eens te pu- 	 RATTENBESTRIJDING. 
bliceren.Zo bleek,dat het scheepvaartver- Als gemeentelijk rattenbestrijder is thans 
keer door de hefbrug in de periode 1955-64 aangewezen DhrJ.Malenstein,Indien 15 weet 
was toegenomen met 150%1n 1955  passeerden of vermoedt,dat er op Uw erf of in Uw naas- 
5425 bakken de brug,in 1964 waren dat er 	te omgeving ratten voorkomen,geeft 15 dan eer. 

13900 lHet wegverkeer nam in diezelfde peri_ seintje aan de gemeente-secretarie.De ge-
ode toe met 200%.In 1955 - 1930 auto's per meentelijke rattenbestrijder komt dan persoon.- 

lijk bij 15 om de situatie op te nemen en om 
dag,in 1964 toegenomen tot 6100 auto's per verdelgingsmiddelen uit te leggen.Hij ver-
dag.Er is ook nagegaan hoe de openingstijden zorgd ook de controle op de opname van het 
van de brug waren.Voor een vuilnissleep van gif door de ratten.Het spreekt vanzelf ,dat 
de gemeente Amsterdam bedroeg dit 4 a 5 min.,  succes alleen dan verzekerd is indien-  U zijn 
voor een sleep van de vervoerder P.de Boer aanwijzingen en raadgevingen opvolgt. 
5 a 6 minuten.Voor een zandschip 2 minuten.; Over het voorkomen van ratten,( de z.g. 
Het is duidelijk, dat indien de slepen tot de ratwering) zullen wij in een volgend nummer 
helft van de lengte worden teruggebracht, nog eens een artikel plaatsen. 
de brug twee maal zo vaak geopend moet wor- 

den.De totale hoeveelheid vuilnis zal n.l. WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP. 


