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OP-GAAN VAN DE STICHTING DE DROKr. GEMEENSCHAP' 

== 	A G E N D A. 	 Gedane zaken nemen geen keer.Deze feest- 
29/8 - Dorpsfeest te Uitdam 	 week is min of meer op een mislukking uit- 
26/8 - Fokveedag ? 	 gelopen.Wij zouden graag zien,dat het Bestuir 
20/9,27/9, 4/10 ,Klaverjastournooi 	van de Broeker Gemeenschap niet bij de pak- 
15/10 - Feestavond Klaverjasclub . 	ken blijft neerzitten.Het is voldoende ge- 

====bleken,dat een feestweek in Broek kan sla- 
DE KERMISWEEK. 	== 	gen.Het zou te betreuren zijnindien door d 

Het is weer voorbij.De vrolijke muziek en detegenslagen van dit jaar de animo zou ont-
vele lichtjes van de kermis-attracties Zijnbreken om het nog eens te proberen.Laten 
verdwenen.He± normale leven herneemt zijn we de "Feestweek 1966" zo spoedig mogelijk 
loop.En dus is het nu het juiste moment omvergeten.En met ons allen,het Bestuur van 
een terugblik te werpen.Een terugblik op de Broeker Gemeenschap gn de daarbij aangeH 
de kermisweek en de feest (?)-week.Het zousloten verenigingen,zorgen voor "Feestweek 
dit jaar de vijfde feestweek worden.Een 	1967" welke klinkt als een klok. 	Red. 
lustrum dus met vele attracties.Het heeft 
echter niet zo mogen zijn.Hoe komt dat ?. 	=== TENTOONSTELLING TE PTJRIVIEREND. == 
Velen hebben hierover een mening;de een 	Opnieuw vragen wij Uw aandacht voor een 
geeft de "schuld" van het mislukken aan detoonstelling,te houden in Galerie 't Gouw 
ander.Inderdaad,er zijn fouten gemaakt:de te Purmerend.(Gouw 8).Ditmaal is het onder-
hoofdoorzaak is echtermenen wij,een gebrekwerp van de tentoonstelling de scheepsbouw 
aan samenwerking en een tekort aan begrip De bezoeker zal een indruk kunnen krijgen 
van de waarde en de doelstelling van de 	van de scheepsbouw in Nederland,vanaf de 
Broeker Feestweek.Het is in de afgelopen historische ontwikkeling tot en met de he-
jaren gebleken,dat niet alleen onze eigen den daagse stand van zaken. De expositie 
inwoners,maar ook bezoekers van buiten de 
:evenementen 	

voor een ieder vrij toegankelijk en gedu- 
evenementen in de feestweek hogelijk waar- rende de periode van 16 t/m 27 augustus te 
deren.En ook buiten onze gemeente werd nu bezichtigen op 
betreurd,dat er zo wainig te doen was. 	zaterdagen en zondagen van 14.00 - 17.00 u 
elnu,in eerste instantie waren er grootsedinsdagen t/m vt'ijciagen van 19.30 - 21.30 u 

jlannen.Deze moesten helaas worden terug- 
gebracht tot een soberder geheel,wilde al- 	 ONZE AGENDA. 
thans het bestuur van de Broeker Gemeen- Nu het zomerseizoen bijna afgelopen is en 
schap niet te grote financiële risico's 	allerlei verenigingen zich weer opmaken om 
op zich nemen(vandaar o.a.het afgelasten Ihun activiteiten te hervattenwillen wij de 
van het openluchtbal).Doch zelfs het sobe-verenigingsbesturen nog eens met nadruk wij4-
re programina,zoals gepubliceerd in ons vo-zen op de telkens in ons blad opgenomen 
rige nummer,kon niet in zijn geheel doorge-agenda.Geeft ons zo vroegtijdig mogelijk ken- 
voerd. worden.Reeds gedane toezeggingen 	nis van voorgenomen vergaderingen,bijeenkom4- 
werden n.1.niet nagekomen of ter elfder 	sten e.d.Wij nemen die data dan op in de 
ure ingetrokken.Van het gehele programma agenda.Zo vangt U twee vliegen in één kap. 
gingen nu slechts drie punten door, t.w. 	Uw leden zijn dan vroegtijdig ingelicht en 
ie klaverjasdrive,het concert van de Water-:bovendien kan dan voorkomen worden,dat twee 
aandse Kapel en het vuurwerk.Aan de beide dingen op eenzelfde dag of avond vallen. 
'enoemde verenigingen komt dus de eer toe 

hun toegezegde medewerking gestand gedaan 	 DORPSFEEST UITDAM. 

te hebben.Over het vuurwerk kunnen wij 0 A.s.zaterdag viert Uitdam zijn dorpsfeest. 
's Morgens om halftien zal een optocht van 

jn:dit was goed ges1aagdmede omdat de 	gecostumeerde kinderen door het dorp trek- 
weergoden de vrijdagavond gunstig gezind 	ken.Daarna en ook 's middags zijn er a1ler- 
waren.Aan de kermisexploitanten,die in de lei volksspelen georganiseerd.In de avond-
kosten van dit vuurwerk hebben bijgedragen,uren is er gelegeheid tot dansen(al of 

:niet gecostumeerd Wij wensen de inwoners willen wij gaarne onze dank betuigen. :Van Uitdarn een plezierige dag toe met 
mooi weerl 



OPENSTELLING POSTKANTOOR. 	 PLUIMVEE EN KONIJNENHOUDERSVERENIGING. == 
U heeft wellicht reeds gelezen,dat de PTT. Zaterdag 20 aug.om2 uur is weer de jaar-
:de openstellingsuren van een aantal post- lijkse keuring van jonge konijnen in de schuur 
kantoren wil wijzigen. Ook voor het postkan-:'van T.W.Bruyn 9 Havenrak 11 9  alhier. 
toor te Broek in Waterland komt er een wij-:,De keurmeesters zijn:Mevr.H.J.M.Sterk-Takes 
ziging.Met ingang van 12 sept.aszal het uit Monnikendam en de Heer C.M.Bos uit 
cantoor geopend zijn op maandag t/m vrijdag IJmuiden. 
van 09.30 - 12.30 uur,van  14.00 - 15.00 uur===. 
en van 17.00 - 18.00 uur. 	 = LOTERIJ KONINGIN WILHELMINA FONDS. 
Op zaterdag is het kantoor gesloten.De 	Broek in Waterlanders(sters), 
dichtstbijzijnde kantoren,welke op zaterdag Mogen wij U hierbij nog even herinneren aan 
wel geopend zijn,zijn Amsterdam N.,Volendam .de landelijke loterij 1966,georganiseerd ten 
en Purmerond.Deze zijn dan open van 08,30 -bate van het Koningin Wilhelmina Fonds 9  
11.30 uur. Met ingang van bovengenoemde 	Welk fond.s,zoals U allen weet,de kanker be- 
datum zal het op maandag t/m donderdag na stri1jding tot doel heeft en die bestrijding 
15 00  uur ,niet meer mogelijk zijn geidhande- niet kan voortzetten zonder de onmisbare 
lingen te verrichten,met uitzondering van geldelijke steun van U allen.De trekking 
spaarbankhandelingen en spoedeisende geld-van deze loterij is uiterlijk 31 oktober a,s:. 
zaken.Op vrijdag kan men echter ook tijdens en wordt door middel van trekkingslijsten 
het "avondspreekuur'voor alle geldhande- bij Uw winkelier bekend gemaakt,bij wie U 
JJngen terecht, 	 ook nu nog loten kunt kopen a f 1.--p.stuk. 

===Maar haast TJ,de trekking van de loterij staat 
RAADSVERGADERING. ==== 	voor de âeur.TJ kunt met zo'n lot een hoofd4- 

Op donderdag 25 aug.a.szal de gemeente- prijs ten bedrage van f 20.000.-- enander 
raad voor de laatste keer in zijn oude sa- niet onaanzienlijke geldprijzen winnen en wat  
inenstelling bijeenkomen.De agenda bevat een tevens belangrijk is,U steunt met het kopen 
aantal niet zo spectaculaire punten als devan een lot of meerdere loten het Koningin 
voorlopige vaststelling van de rekening 	Wilhelmina Fonds.0 kunt ook Uw steentje bij- 
over 1962,het aangaan van een kasgel&leningdragen door,mocht 13 nog geen lid zijn van 
en het beschikbaar stellen van enige ere- voornoemd fonds,dit alsnog te worden. 
lieten,o.a.voor het doen uitbaggeren -ban 13 kunt zich daartoe opgeven bij de van 29 
het Dee en een deel van het Havenrak. 	augustus t/m 11 september a.s.te houden 
Op dinsdag 6 sept.komt dan de Raad opnieuwihuis-aan-huis collecte tevens ledenwerfac- 
bijeen in nieuwe samenstelling. 	 tie.Leest U,voordat U besluit om lid te 

=====worden eerst goed de brief van het K.W.F., 
DORPSFEEST ZUIDERWOUDE. 	 welke enkele dagen tevoren in Uw bus gede- 

Na Uitdam is er feest in Zuiderwoude.Enwelponeerd zal worden.Uw opgave als lid zal 
,op donderdag 25)katknuppelen) vrijdag 26 enidaarna in dank worden genoteerd. 
zaterdag 27 augustus a.s.Vrijdagmorgen kin- 	 Het Afdelingsbestuur van 
ierspe1en;vrjdagmiddag spelen voor dames 	 het Koningin Wilhelmina Fonds. 
n 's avonds gemaskerd bal.Op zaterd.aginor- 
en om 9.00 uur optoch±,daarna spelen voor 	 BURGERLIJKE STAND. 

ieren.Zaterdagavond kan er nog gekegeld 	GEHUWD: 
worden.En dan natuurlijk na afloop bal,Ook Slagt,Arian,oud 25 jaar,z.v.M.Slagt en van 
Voor de Zuiderwouder feesten onze beste 	E.Snieder, en Mulder Jacoba,oud 22 jaar, 
wensen. 	 d.v. C.Mulder en A.Kranenburg. 

===4van Elten Dirk, oud 25 jaar,z.v.0 H.v.Elteli 
BLINDEN COLLECTE 1966 	 en van E,H.Kubbe, en v.d.Brink Tine Aagje, 

De blinden-collecte hier in onze gemeente oud 24 jaar,d.v.W.v.d.Brink en van N.Vels. 
ieeft hier het mooie bedrag van f 230. 	ONDERTROUWD: 
pgebracht.En wel in Uitdarn f 1165 en in Moenis Jan, oud 19 jaar,z.v.F.Moenis en van 

Zuiderwoude f 40.20.Hartelijk dank aan alle G.Schouten, en van Zaaneri Emmy,oud 18 jaar, 
eefsters en gevers,en ook vooral aan onze d.v.P.van Zaanen en C,W.Smit. 
ollectante's,die weer alle jaren hier aan OVERLEDEN: Blakborn Griete,wed.v.F.Lodder, 

medewerken. 	Namens onze Blindenveren. in de ouderdom van 66 jaar. 

"De Fakkels bijeen". 
=== ADVERTENTIES. 

WERELDKAMPIOENSCHAP HARDRIJDEN  
VOOR DAMES 1967. 	 Met ingang van 13 augustus j.l. is de 

Qr 18 en 19 febr.1967 zal te Deventer het 	schoenmakerij van dhr.P.SNIEDER, ver- 
-Wereldkampioenschap op de schaats voor da- 	huisd van Roomeinde 35 naar Dorpsstr. 
mes worden gehouden.Voor leden van de IJs- 	22 
lub "Broek in Waterland"bestaat gelegen-

1ieid hiervoor plaatskaarten te bestellen 
ij de Heer G.Komen,Dr.C.Bakkerstraat 179 
lhier.De bestellingen moeten voor 1 sept. 	BER HEFF , Laan 44 

â.s.worden opgegeven.De toegangsprijzen per 
ci.ag zijn als volgt :Overdekte zittribune 	voor rijwielen en bromfietsen. 
j' 10.--;onoverdekte zittribune .1' 7.50; 	ioo % service. 
étaanplaatsen finish f 6.--;overige staan-  
laatsen f 4.--. Alle toegangsprijzen zijn  

inclusief vermakelijkheidsbelasting. 	 WORDT DONATEUR v.d.BROEKER GEMEENSCHAP. 


