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ONS LAATSTE NUMIVR IN 1965 . 	 NIEUWJAAR - 
:Het jaar 1965 is bijna voorbij.Voor U ligt Burgemeester en mevrouw te Boekhorst zu11ei 
ons laatste nummer van dit jaar.Het volgen--;ditmaal op 1 januari niet in de gelegen-
de nummer zal in zijn opschrift het jaartallheid zijn te ontvangen. 
1966 dragen.Het lijkt ons goed om eens na 
::te gaan,boe onze y'Broeker Gemeenschap"er 	 RECTIFICATIE. 
voor staat op dit moment.In het begin van In tegenstelling tot het daaromtrent ver-
dit jaar werd de stichting"Broeker Gemeen_melde in "De Kerkklok"begint het Kerstfeest 
schap"opnieuw geconstitueerd.Vernieuwde 	van de Zondagsschool op 2e Kerstdag om 
statuten,een vernieuw bostuur.Met handha- 19.00 uur. 
ving van de oude gedachte:senbundeling 
te zijn van alle verenigingen e.d.in de ge_ 	PLUI E-EN KONNHOUDERS VEREN. 

meente.De stichting mag,dach±en j,over 	
Vrijdag 10 dec.ts  avonds om 8 uur opende 

:zijn eerste jaar niet klagen.De feestweek Burgemeester H.te Boekhorst de Pluimvee-en. 

is,00k financieel,goed geslaagd.Ht 	 in Café Concôrdia 

:aangesloten verenigingen is thans groter waar weer vele mooie dieren in de kooien 
dan ooit.Reeds enkele malen heeft het 	

waren ondergebracht door leden van de ver- 
:, 
istichtingsbestuur met succes aan n of 	

eniging.Aanwezig waren 34 grote hoenders 

:andere
bi welke de Holl.Witkuif zwart van G.v.d. 

 vereniging de helpende hand kunnen: 
bieden.Helaas.zijn ook teleurstellende er- 

met ZZG eerste werd.2e was de Rhode 

varingen niet uitgb1even.Zo deelden de 	
Islana Eed met ZG van P.Snieder en 3e een 

vertegenwoordigers van de voetbalvereni- Lenvelder van C.Pluim met ZG.Ingezonden 
ging SDOB op de vergadering,welke op 1nov. werden 88 krielen.Ais le werd een Holl.Wit-
j.l.met de aangesloten verenigingen werd kuif zwart met ZZG van L.Slot,2e een Oud 
gehouden,mede,dat hun vereniging had be- Engelse vechtkriel met ZZG van G.Hoetmer 
sloten geen medewerking meer te verlenen en 3e een zwarte Javakriel met ZZG van C. 

laan de feestweek.Dit betekentzo verduide 	
ries.Er waren 100 konijnen waarvan de 

lijkten zij,niet alleen,dat de cantine gedu itte Rex van P.Snieder met ZZG le werd. 

rende die week voor het publiekgesloten 	
2e werd een Rus blauw van G.Hoetmer met ZZ. 

bljft,doch ook,dat vanuit die cantine geen3 werd een vlaamse reus wit van P.Sniederi 
lectriciteit of water zou kunnen worden 	

met ZZG.Bij de jeugdinzendingen was de le 
betrokken ton behoeve van de evenementen, prijs voor S.Tjemkes met een Rus met ZG.De 
Teleurstellend ook daarom,omdat juist tij- .2e prijs ging naar A.Slagt met ZG voor een 

dens die vergadering een algemene geest 	
Chinchilla terwijl de 3e prijs door M. 

::heerste van samenwerking.Ondanks deze disan Dalen met ZG voor een vlaamse reus 
sonant blijft het stichtingsbestuur van me :werd behaald.Het was weer een mooie en ge-::

ining,dat het jaar 1965 een goed jaar voor slaagde tentoonstelling waar maandag een 
:de Broeker Gemeenschap is geweest en het mooie en gezellige marktavond opvolgde. 

:Hierbij  
:spreekt de verwachting uit,dat het metde 

	willen wij allen hartelijk danken die 

steun van alle inwoners en van alle vere- hieraan hebben meegewerkt. 
nigngen ook in 1966 zijn steentje mag bij- ==PLUIMVEE-EN KONIJNENHOUDERS VEREN. 
dragen in het belang van ons allen. 	Marktberichten van maand 	13 dec.1965 
Ook wijals redactie 9klagen niet over het Aangevoerd werden 148 dieren waarvan 11 
afgelopen jaar.Meestentijds hebt U ons 	boenders en 137  konijnen die door stugge han- 
ruimschoots van copy voorzien.Soms zelfs del toch wel voor het grootste gedeelte 
in die matedat er enkele stukken moesten van eigenaar veranderd zijn.Toch was het 
blijven liggen.Ook in 1966 houden wij ons 	weer een gezellige drukte,nu in de Garage 

aanbevolen voor Uw copy.En voor Uw aan- 	
van Hogetoorn.Laten wij hopen dat we het 

:volgend jaar weer een geschikte gelen- 
dacht.Wij wensen Uprettige feestdagen toe heid hebbenvoijaarlijkse markt 

:en hopen,dat 1966 voor onze lezers een 	want het zou jammer zijn als wij de markt 
goed jaar moge zijn in alle opzichten. 	moesten missen. 

Eed. 



UITVOERING 
Het is altijd weer jammer als er een uitvoe- 	Als een van de moeders met een 4-jarig 
ring in Broek is te moeten constateren,datkind dat nog niet naar school kan,is het 
er zo weinig publieke belangstelling is. mij een behoefte om mijn dank uit te brengen 
Er is een enorme voorbereiding nodig om 	aan al degenen die er voor gezorgd hebben 
een feestavond op touw te zetten en dan isdat zij toch een heerlijk St.Nocolaasfeest 
het zo teleurstellend voor de medewerken- heeft gehad..Men hoort wel eerispraten over 
den als de zaal niet goed gevuld is. Men vergeten groepen,deze groep was beslist 
hoort wel vaak :tter moet in Broek een Vere-niet vergeten.Het is toch ieder jaar weer 
nigingsgebouw komen"(waar wij het volkomen een puzzel om iedereen tevreden te stellen 
mee eens zijn)maar als een kleine zaal al maar het was prima verzorgd want het lijkt 
niet vol kan worden,dan vraag je je af: 	mij een vreselijk werk om al deze cadeautjes 
"wat moet je dan met een verenigingsgeboute verzorgen.Werder een compliment aan de 
Alle uitvoerende verenigingen hebben te 	nieuwe koster die de leerkamer prachtig 
kampen met een gebrek aan belangstelling, had versierd en heerlijk verwarmd. Wetende 
maar dit zal ons er toch niet van weerhou-dat ik dit namens alle moeders sohrijf,be-
den om steeds zoveel mogelijk naar buiten tuig ik nogmaals mijn hartelijke dank. 
te treden.Hierin gesteund door het succes 	 E.E.Boon-van Egmond. 
van deze (matig)bezochte feestavond,want 	 Noord-meerweg t/o 10. 
een succes was heUVraagt U dat maar eens 
aan de mensen,die er wel geweest zijn en 	 BURGERLIJKE STAND. 
die hebben genoten van de zang en het leu- GEHUWD Bakker,Eelko Martinus,oud 26 jaar 
ke toneelstuk t1oskar".gespeeld door de 	en Huiber±s,Catharina Cornelia I/iaria,oud 
leden van het gezelschap"Kunst na Arbeid" 22 jaar; Verkley,Martinus Maria,oud 25 
uit Amsterdam,die met hun vlotte spel de 	jaar en Hi.iiberts,Gerarda Maria Aloysia, 
mensen hebben doen bulderen van het lachen oud 24 jaar. 
en na afloop dan ook een ware ovatie in 	GEBOREN: Gretha Lof,dochter van Klaas Lof 
ontvangst moesten nemen. De verloting, 	en Petronella Alida de Lange. 
waarvoor de Broeker Middenstand vele fraaie 
prijzen beschikbaar had gesteld en waarvoor 	 ADVERTENTIES. 

wj  hen nog hartelijk beclanken,was gelukkig 
een financieel succesiAan het slot van de 	Mogen wij op deze plaats onze harte- 

avond werd er nog heel gezellig gedanst 	lijke dank betuigen,voor alle gelukwen- 

tot 2 uur en ging een ieder voldaan naar 	sen en blijken van medeleven ter gele- 

huis.Op onze volgende uitvoering hopen wij 	genheid van onze 50-jarige Echtvereni- 
ging  te kort te komen. 	op 4 dec.j.l.ondervonden. 

Het Bestuur. B. Michels 

Wij maken U erop attent dat het koor mede- 	 D.Michels-Beumer. 

werking verleent aan de Kerkdienst op de 
2d Kerstdag. 

TE HUtTR: 

GYMNASTIEK-VERENIGING. 	 . 	Vrijstaande autoboxen. 
Ontspan U geestelijk en lichamelijk door in-;: 

	

n- 	 D.Hogetoorn 
spanning.Weet U het nog. ?Dit was het slot 	 Parallelweg 15 9 Tel.215 
van mijn stukje van de vorige. keer.Een po- Broek in Waterland. 
ging om meer leden te werven voor onze ver-  
eniging.Het resultaat was matig,veel dames  
hebben bepaald drempelvrees,ik heb n.l.het 	BER KEFF. 	Laan 44, 
idee dat er nog heel wat jonge vrouwen in 	voor rijwielen en bromfietsen 
3.roek zijn die iets aan sport willen doen, 	100 % service. 
dan is dit Uw kans want er is nog plaats,  
r zijn twee groepen,omkwart voor acht en  

kwart voor negen.Komt U gerust eens kijken, 
kunt zich opgeven bij het bestuur of bij 	 COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 

aanvang van de les.Bij de kleuters,de meis- 	
BROEK 	WATERLAND 

jes-en  jongensgroepen is ook nog plaats. 	Ons kantoor is gesloten op vrijdag- 
e twee dames die zich hebben opgegeven 	avond 24 december. Hiervoor in de plaats 

heet ik hartelijk welkom in onze vereniging, 	zijn wij geopend vrijdagmiddag 24/12 
'Inmiddels hebben de kinderen St.Nicolaas- 	van 2 - 4 uur. 
eest govierd,op school,maa.r ook van de 	OUDEJAARSDAG ZIJN IN1J DE GEHELE DAG GE 

Het geheel was door het bestuur prima 	SLOTEN. Geopend op donderdag 30/12 
verzorgd,de kinderen hebben genoten,en dat 	van 9-12 uur v.m. en van 2-4 uur nrn. 
is beLangrijk.De zaal was vol,het zou fijn 	 De kassier, 
ijn als al die kinderen iedere week zo 

trouw op Gym kwamen. Kom Moeders,stuur Uw 
kinderen.Over het algemeen zijn ze enthousi- Het Bestuur en de Raad van Toezicht 
ast.Na de Kerstvacantie beginnen de lessen 	en het personeel van de Coöperatieve 
weer op donderdag 6 januari.To-t slot wil 	Boerenleenbank "Broek in Waterland" 
ik mede namens het bestuur alle ledenre-t-. 	wenst alle c1intele en bekenden pret- 
tige feestdagen toewensen en een voorsoe- 	tige feestdagen en 6,en voorspoedig 
dig 1966. 	 1 9 6 L. 

Mevr • Pronk. 
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