
14 oktober 1966 

UFrDAM 	1,1 

BkOEK-ER- GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DE STICHTING ,DE bPOEKJR GIMEENSCHAP" 

A g e n d a 	=== 	 K.B.W.- JUBILEUMTOERNOOI. 
13/10 - Ledenvergadering NCVB. 	 Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan 
13/10 - Bijeenkomst Plattelandsvrouwen. 	van de klaverjasclub K.B.W.heeft deze een 
15/10 - Feestavond Klaverjasclub. 	:goed geslaagd toernooi georganiseerd.Er 
24/10 - Voorronde Klaverjas-kampioenschap.erd door 16 teams van 10 personen deelge-
27/10 - NUT-Filmavond-over Zeesleepvaart. nomen.Op 20 sept.traden 8 teams aan waarvan  
7/11 - Jaarvergadering Br.Gemeenschap. 	2 teams van K.B.W.Voor de finale plaatste 

12/11 - Uitvoering Zangvereniging. 	zich K.B.W.I met 47724  punten.Holysloot me 
14/11 - Ledenvergadering Veilig Verkeer. 46087 punten. Op 27 sept.traden weet acht 
18/11 - WIJT - Lezing over ruimtevaart, 	teams aan waarvan ook weer 2 van K.B.W.De 
23/1 167 - 11JT - Toneelavond. 	 finalisten van deze avond werden Zuiderwou.- 
Voetbalwedstrijden: geen opgave ontvangen. de met 49813 punten en K.B.W,3 met 45742 pt. 

=====De finale vond plaats op 4 oktober.Het 

	

DE WATERSNOOD-1916 op TV. 	hoogtepunt van deze avond was het uitreikei 
In de afgelopen week zijn in onze gemeentevan de prijzen welke verricht werd door Bur4- 
een aantal opnamen gemaakt door de NCRV- gemees-ter te Boekhorst.Deze noemde het een 
.televisie.Deze opnamen hadden betrekking hele prestatie 10 jaar te bestaan en een 
op de overstrorningsramp van het jaar 1916. vereniging goed in stand te houden.Hierna 
Een ramp 9 die de ouderen onder onze lezers ging burgemeester te Boekhorst over tot het 
zich zeker nog wel zullen herinneren.Erzijriuitreiken der prjzen.De uitslag was: no.l 
opnamen gemaakt van het LJsselmeer(de vroe-K.B.W.3 met 47779 punten.Hiervoor kreeg de; 
gere Zuiderzee was immers de boosdoener). voorz. van K.B.W.een beker aangebpden door 
Voorts ájn copien gemaakt van enige an- 	het gemeentebestuur van Broek in Waterland,:  
sichtkaarten,die ten tijde van de armp zijn en een beker aangeboden door Café Concordia. 
itgegeven.Eo er heeft een gesprekje plaatsno.2.K.B.W.1 met 46883 punten;no.3 Ho1yslot 
gevonden met één van onze dorpsgenoten 9 die met 44243 punten en no.4 Zuiderwoude met 
uit eigen aanschouwing het één en ander 	43343 puntenDe marsenprjs werd gewonnen 
wist te vertellen.Het programma wordt uit-door Zuiderwoude met 25 marsen.Zaterdag 
ezonden op vrijdagavond 21 oktober a.s.des15 okt.is  de feestavond voor de leden. 
vonds om 9.00 uur via het tweede net in Maandag 24 okt..vindt in Café Concordia de 
e serie "Van overal en ergens".Ongetwijfeldvoorronde plaats om het persoonlijk kampi-
ullen velen van ons die avond dit onder- oenschap van Nederland Klaverjassen. 

deel willen zien. 
E.H.B.O.C1JRSTJS 1966-1967. 

TENTOONSTELLING TE PTJRNEREND 	Vele Nederlanders gingen U reeds voor om 

Wederom wordt in de galerie 't Gouw te 	zorgen voorbereid te zijn om 'n gewonde 

roerend, een tentoonstelling georganiseerd. medemens te helpen,door een E.H.B.O.cursus. 
Ditmaal zijn te zien aquarellen van Liliane :te volgen.I-Iet is al verschillende malen 
agauw,beelden van Nico Betjes en grafiek voorgekomen dat zij het leven van een mens 

van Lense Elzinga.De tentoonstelling loopt: konden  redden.Denkt U maar aan reddingen 

van 14 okt t/m 6 nov a 	 d.m.v."Mond op mondbeademing",Het dicht- 

Openingsuren: zaterdagen zondag van 14 00 drukken van een slagaderlijke bloeding,het 
17.00 uur,dinsdag 't/m vrijdag van 19.30 verlenen van de noodzakelijke hulp bij ver- 

21.30 uur.Entree gratis.Bij aankoop van 	keersongeval1en. Ook men rond Uw huis 

kunstwerk krijgt U 30% Rijkssubsidie. 	vinden zo nu en dan kleine en grote onge- 
vallen plaats waarbij misschien éen van Uw; 
kinderen betrokken is.Het is van groot be- 

BER KEFF Laan 44 	 lang dat U dan juist de noodzakelijke hulp 

voor rijwielen en bromfietsen. 	 kunt bieden.0 kunt zich nu voorbereiden 
door  het volgen van een E.H.B.O.cursus. 

100% service. 	 De E.H.B.O.vereniging Broek in Waterland 

. .......... ........................... ............................................ ..... ..................................5 winters iedere vrijdag-avond van 



an andere gehandicapte 
vorderden.0 kunt zich opgeven bij de volgen.-kinderen(b.v.patintjes met een"open rug" 9  
de adressen:le.K.Porsius te Uitdam 8. 2e. met zenuwverlammingen en invaliditeit door 
J.Grift te Zuiderwoude 31. 3e.Mw.Terpstra spierziekten enz.).Het fonds is onze aan-
Zuideinde 4 9 Broek in Waterland.Voorts op dacht en steun dubbel en dwars waard.Dat 
de eerste cursusavond op 21 oktober a.s. 	zal iedereen beamen die weleens met een ge- 
in de leerkamer te Broek in Waterland. 	zin in contact komt waarin zo'n gedeelte- 

	

Het Bestuur, 	lijk verlamd kindje moet worden opgevoed. 
==VERENIGING"= BROEK IN WATERLD"= Alleen al uit dankbaarheid zelf recht van 

lijf en leden te zijn moeten Wij royaal en De gravure waarop zovelen hebben ingete- 
blijmoedig ons steentje bijdragen tot ver- 

kend,is thans afgedrukt.De leden die een 
lichting van het levenslot van onze minder exemplaar hebben besteld kunnen dat afha- 
fortulnljke medemensen.lIag ik daarom de Jen bij de secr, de Erven 26 9  tegen betaling 
jubileum-collecte van het Prinses Beatrix- van .f 6.--.Zij die reeds gireerden of op 
fonds 9 die hier van 17 - 22 okt.a.s.door andere wijze betaalden krijgen de prent na- 
een aantal plaatsgenoten zal worden gehou-: tuurlijk zo mee.Aan de buitenleden zal de 
aen,van harte in Uw aandacht aanbevelen ?. gravure worden toegezonden na ontvangstvan 

f 6.-- op postrekening van de penningmees- 	 C.den Hartoog. 

ter A.P.Bruigom, alhier. 
KONINGIN WILHELMINA FONDS. 

	

WATERLA1\TDS AMUSEvIENTS ORKEST. 	Het afdelingsbestuur van bovengenoemd fond 
Op 1 ok±.j.1.hebben we met ons orkest mee—t0 Broek in Waterland maakt bekend,dat d.d. 
gedaan aan het Nat.Muziek-Zang-en Solisten43° sept.j.l.de  trekking heeft plaats gevon-
concours te Heiloo.We moesten daar een ver4den van de WICO-loterij of Landelijke loterij 

plicht werk en een vrij werk spelen.De keus::  voor de kankerbestrijding. Hoofdprijzen:  
van onze dirigent Dhr.W.Proceé was gevali ijn gevallen op de loten met de nummers 
op de Ambosspolka als verplicht,en de Hon_025318  (f20.000.)9191719 ( î 5.000.__) 
gaarse dansen no.5 en 6 van Joh Brahma,als013334 ) f 1000.--)en voorts vele prijzen 

vrij werk.De Ambosspolka kreeg een heel 80 Lop andere loten. De trekkingslijsten hangen 
de waardering. 't Werd constructief goed 	bij verschillende winkeliers 9 alhier 9 voor de 

opgebouwd 9 de pianiste begeleidde g.oed9en ramen.Hoe eerder TI kijkt 9 hoe eerder U weet 

het tempo was goed gekozen.De Hongaarse 	of U een lot heeft waarop een prijs is ge~ 

:dansen moesten nog wat hongaarser klinken vallen. 	 Het Afdelingsbestuur 	- 
volgens de Jury 9 maar we werden ondanks aa------

OPBRENGST COLLECTE een aardig ensemble genoemd en gingen met 
De opbreng,-+ van de collecte en de ledenwerf- een le prijs naar huis in de 2e afdeling 
actie welke j.l.werd gehouden ten bate van met 315 punten en als aandenken aan onze  
het Koningin Wilhelminafonds heeft in onze prestaties ontvingen wij nog een leuk eiken- 
gemeente .f 1106.80 opgebracht.n.l.f 243,30: blad, Te bezichtigen in de etalage van de 
aan  collectegeld en .T 863.50 aan ledengeld Heer J.Bonten,Parallelweg). 't Was werkelijk 

eer aardige en gezellige middagg en we ho- 	7IAATSCEARPP TOT NUT VAN 't ALGEMEEN== 
pen nu binnen afzienbare tijd weer mee te Hierbij delen wij IT mede dat het winterpro- 
doen aan de amateurswedstrjden in het 	gramma van "Het Nut" als volgt is samenge- 
Roothaanhuis te Amsterdam. Tot dan. 

De Secr.esse Mw.Karanelan.27 okt, Leerkamer: Filmavond over Zeesleep4- 
GYMNASTIEKVERENIGING. 	 vaart door N.V. Wijsmuller. 

Conditietraining voor Heren.De Gymnatiek-18 nov. Broeker Huis: Hoe en waarom imte+ 
vereniging "Sparta"organiseert op de Vrij- 	 vaart,lezing door Dhr.van Munster. 
dagavonden  van 20.00 - 21,00 uur conditie-23 jan. Leerkamer: "Toneel door de Eeuwen" 
training voor heren onder leiding van de 	 solotoneel door 'Nel Kars. 
Heer Oosterhuis 9 in het gymnastieklokaaln 	 Het Bestuur. 
de O.L.school 1 aan het Roomeinde. 
Iet inschrijfgeld bedraagt f 1.50 en de con4- 	 BURGERLIJKE STAND. 
tributie ƒ 0.60 per week. Ook voor de da- ONDERTROUWD: van Veen Klaas 9 oud 25 jaar en 
mes is er nog steeds plaats en wel op de 	 Vroegop Elsje, oud 18 jaar 
donderdagavond van19.15 - 20.45 uur en Van.GETR0TJW1 Leegwater 9 Robert,Jan,oud 23 jaar: 
20.45 - 21-45 uur.Ook voor de dames be- 	de Wit 9 Catharina Johanna, oud 27 jaar. 
raagt het inschrijfgeld f 1.50 en de 	 Ruyterman,Dirk Hendrik,oud 69 j. 

ftributie .f 0.60 per week. 

	

Gymnastiek Ver. "Sparta" 	- COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 	- 
Mw. M.Gales. 	 BROEK IN WATERLAND. 

Wij willen IT nu reeds wijzen op de z.g. 

	

10 JAAR PRINSES BEATRIX FONDS. 	"RAIFFEISEUWEEK" die dit jaar wordt gehou- 
Jkunt niet beweren,dat Uw huisarts via. den van maandag 24 okt. t/m vrijdag 28 okt, 
dit blad veel van Uw tijd in beslag neemt, a.s. Zoals IT weet betekent dit een spaar-
maar deze keer voel ik mij toch geroepenUw:j waaraan voor de inleggers in de 
aandacht een ogenblikje te richten op het spaarbank gedurende die week wederom een 
Prinses Beatrix fonds.Uit een vroeger 	aantrekkelijke attractie is verbonden. 
e in de Broeker Gemeenschap kunt IT zich Zie hiervoor onze huis-aan-huis-circulaire 

Wellicht nok herinneren dat dit fonds,or-:welke op 20 en 21 okt.as.zal worden 
spronke]ijk opgericht om polioslachtoffer- verspreid. 
tjes te helpen,zich nu ook uitgebreid 	 De kassier, 


