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BkOEK-Ek GEMEENSCHAP 
ORGAAN VA1'. DE STICHTING .,DE DROIKlIZ GEMEENSCTTAPW 

==== 	

A GE .ND A 	..... Ti 'e ' f 	wziarin begrepen Zuider- 
':27 27, okt. Vergadering Gemeenteraad. 	:woude met f 162.74 en Uitdam met f 35.95. 
27 okt, NUT-Filmavond Zeesleepvaart in de Gaarne een woord van dank voor alle mede- 

Leerkamer. 	 werking,bij deze aktie ondervonden.Voorzove± 

	

31/10 - 5/11 Collekte St.Nikolaasfeest. 	das avonds niet in de gelegenheid was om 

	

7/11. Jaarvergadering Br.Gemeenschap. 	iets voor dit doel te geven,vermelden wij, 
12/11. Uitvoering Zangvereniging in het dat U kunt gireren op girono.999 t.n.v. 

Broeker Huis. 	 Vlchte1ingenaktie te Amsterdam. 
14/11. Ledenvergadering Veilig Verkeer 

in het Broeker Huis. 	 REINIGINGSRECHTEN. 

	

18/11. NUT - Lezing Ruimtevaart in het 	Van enige kanten heeft het gemeentebestuur 
Broeker Huis. 	 de opmerking, gekregen of er niet een fout 

5/12, Intbcht Sint-Nikolaas. 	 was begaan bij het opleggen van de aanslagen 
9-11/12 Pluimvee- en Konijnententoonstel- in de Reinigingsrechten.Mensen,die hot aan- 

ling in Café Concordia 	 slagbiljet goed hadden bestudeerd,krainen 

	

19/12. Interkerkelijke Kerstzangdienst. 	nl.tot de conclusiedat op de achterzijde 
23/1!67.NUTToneelavond in de Leerkamer. staat vermeld9 da± het reinigingsrecht f 10 

	

24/1t67,Trekking verloting Pluimvee-- en 	bedraagt9terwijl de aanslag in de meeste ge-- 
Konijnehoudersvereniging. 	 vallen .f 15.--- vermeldt.Welnu,het reini- 

	

30/1T67Ledenvergadering Volksonderwijs. 	gingsrt is m.i.v.l januari 1965 verhoogd 
Voetaledstrjden: geen opgave 	 tot i 15.---.Voor dit bedrag mag U per week 

twee emmers ineegeven.Er was echter nog een 
RAADSVERGADERING. 	 voorraad oude formulieren voor de kohieren 

De Raad komt in vergadering bijeen op don- en de aanslagbiljetten en deze worden nu 
derdag 27 okt.-1966Aan de orde komen o.a. opgebruikt..Vandaar het verschil in bedragei 
de instelling van een schoolraad,over'achtOP voor- en achterzijde. In dit verband 

	

van een weidemolentje aan de Vereniging 	wordt nog eens nadr'kke1ijk er op gewezen, 
Oud-Broek5verkoop perceel Havenrak 21 en dat vuilnis moet worden medegegeven in 
wijziging van de gemeenschappelijke regelingstandaardemmers en niet in alle mogelijke 
voor de Vleeskeuringsdienst.Daarnaast zal teilen,tob'ben,inmaakketels etc.Standaard- 

	

de Raad moeten overgaan tot (her-)benoe 	emmers zijn tegen betaling van f 10.-- ver- 

	

ing van bestuursleden van de stichting 	krjgbaar ten gemeentehuize. 
et Broeker Huis en van de leden der Woon-Het ligt in de bedoeling om ingaande 1 jan 
uimte-advies-commissie, 	 uari. 1967 de vuilnisophaaldienst ook uit 

te strekken tot het dorp Uitdam.Ook de Uit-- 
VLUCHTELINGENAKTIE 1966. :dammers kunnen zich dus tijdig voorzien van 

Zoals in geheel Europa heeft ook in onze de standaard-vuilnis-emmers, 
gemeente j .l.maandag de V1uchte1ingenaktie 
1966 plaats gevonden.Deze aktie stond hier 	TENTOONSTELLING PAULA THIES. 

onder auspiciën van de Broeker Gemeenschap,M01t U in de buurt van Hilversum komen in 
Als medewerkenden(collectanten)fungeerden de komende weken,verzuim dan niet even bin-- 

Jeugdleden van SDOB,catechisanten van Ds. nen te gaan in de VARA' studio aan de Heu- 
uskes en leden van de Vereniging ven de vellaan.In de hal van deze studio exposeert 
lat'te1andsjongeren.Eon aantal autobezit- nl.Mevr.Paula Nieuwenhuis-Thies ,onze plaat-: 

fters was zo vriendelijk om de collectanten selijke schilderes.Er hangen daar een groot 
haar hun onderscheidene wijken te vervoeren~aantal tekeningen en enige schilderijen van 
Alle medewerkenden keken eerst gezamenlijk haar.De tekeningen hebben bijna alle betrek-- 

	

caar het televi.:ie-programma9 dat aan de 	king op eer. Broeker fainilie.Deze tentoon- 

nktie was gewijd en togen daarna (ca,9.00ur)tln werd de afgelopen week officieel 

p stap.In een bliksemtempo werd de gehele 9e0Pe 	aarbij Mevr.Nieuwenhuis veel lof 

emeente(met uitzondering van enkele zeer kreeg toegez;aaid. 
afgelegen perce1en)beerkt De opbrengst 



HTEILIG VERKEER. 	 UITVOERING BROEKER ZANGVERENIGING. 
Zoals U in de agenda reeds heeft kunnen 	Op 12 nov.a.s.geef t de Zangvereniging weer 
lezen,wordt een ledenvergadering van Vei- haar jaarlijkse uitvoering in het Broeker . 
lig Verkeer belegd op maandag 14 november Huis.Het belooft weer een gezellige avond 
a.s.In het volgende nummer zal de volledi- te worden.Het koor zingt een heel nieuwe 

ge agenda voor deze vergadering worden:repertoireo.a,selecties uit bekende Opa- 
plaatst.Wij vestigen echter nu reeds de 	rettes.Ook komt er een verloting waarbij U 
aandacht van de leden op deze datum.Het 	aar&i.ge prijzen kunt winnen. 
ligt in de bedoeling om na afhandeling V8 lWe hebben do Toneelvereniging"Kunst na Ar-
de huishoudelijke punten een overzicht te beid" uitt Amsterdam weer bereid gevonden 
geven van de voornaamste veranderingen in een aardig stuk op te voeren. Gezien het 
het Wegenverkeersreglement,welke met in- succes van deze spelers op onze vorige uit:!- 

:,gang van 1 januari a.s.in werking zullen voering twijfelen wij er niet aan of ook dit 
treden.Het wordt geen dorre opsomminggdoch- toneelstuk zal in Uw smaak vallen. 
een en ander zal met dia's worden toege- Wij raden U dan ook aan deze avond(12 nov.) 
licht.Het bestuur verwacht vele,zo niet 	vrij te houden.Het is weer eens iets anders 
alle,leden op deze vergadering,want ieder-dan "kastje kijken".En het is zo'n stimu-
een heeft straks met deze nieuwe verkeers- lans voor een vereniging,voor een uitver-
regels te maken.Dit mogt gij niet missen kochte zaal te zingen en te spelen. 
meld U nu aan als lid! Opgaven bij de heer In cie volgende aflevering van "De Broeker 
P.Waterd.rinker,Dorpsstraat 15,0f de heer Gemeenschap"komen wij nog even op deze uit-: 
A.F.W.St6ve,Jaagweg 1. 	 voering terug. 

Namens het Bestuur. ----- 
GEVONDEN VOORWERP. 	 Mw.A.LolDbes-Cornelissen. 

Gevonden een gas-sigaren-aansteker. 
Inlichtingen bij Ds.Buskes. 	 SINT-NICOLAASFEEST 1 9 6 6. 

==De donkere dagen breken weer aan.Het grote: 
WIE KAN HELPEN ?. 	 kinderfeest op 5 december werpt zijn scha- 

Zoals U weet,vindt na afloop van de Pluim- duwen vooruit. De Vereniging Volksonderwijs 
vee-  en Konijnententoonstelling altijd een zal ook dit jaar er voor zorg dragen,dat 
"markt" plaats.Het voortbestaan van deze de Goedheiligman te Broek zal arriveren 
traditie is in gevaar,omdat er tot nu toe om zijn goede gaven met milde hand uit te 
nog geen onderdak voor deze markt gevon- delen. Om die goede gaven gaat het weer. 
den is.Wie kan het Bestuur helpen aan een Daarvoor is Uw hulp onmisbaar.De komende 
geschikte ruimte? De secretaris, de Heer week zullen de collectanten en colleotri- 
G.Hoetmer,Galggouw 20,zal Uw aanbieding 	ces bij U aan de deur komen voor Uw gave. 
gaarne in ontvangst nemen. 	 Het is,dachten wij,overbodig deze collecte 

====in Uw aandacht aan te bevelen!? 
PLUIMVEE EN KONIJNENHOUDERSVERENIGING. 	 Namens het Bestuur, 

Op de Jongdierententoonstelling van 	 H.LEppenga,voorzitter. 
Ornithophilia van Pluimvee en Konijnen enz. 
welke in de Jaarbeursballen te Utrecht 	 BURGERLIJKE STAND 	== 
begin oktober werd gehouden werd door 8 

GEBOREN: leden van de vereniging ingezonden.De vol- 
gende resultaten werden behaald: 
Afdeling Pluimvee: 	

Mireille Charlotte, dochter van A.Kruid.e- 
nier en van C.G.Bakker. 

C.Pluim te Beer sr;Lakenve1de±s 1 x ZZG, 
3 x ZG,Lakenveld.ers Knel 1 x ZZG,1 x ZG, 	 ADVERTENTIES. 
1 x GG, 2 x G,Japanse Knel 1 x GG.  
Sussex knel 1 x ZG9 1 x GG en 1 x G. 	 BEN I 
L.Slot te Oosthuizen: Hollands witkuif 	 Laan 44 , Broek in Watenland. 
knel 2 x ZZG,2 x GG en 2 x G; G.Hoetmer 
met  Oud engelse Vechtkriel 1 x G. 	 voor rijwielen en bromfietsen 
Afdeling Konijnen: 	 100% service. 
P.Beunder te Warder:Groot Chincilla 3 x 
ZZG en 1 x ZG; C.Pluim te Beemster met 
Witte Nieuw Zeeland.er 1 x ZZG,1xZG,1xGG.; 
Jb.Honingh te Schellingwoude met Witte 	TE KOOP AANGEBODEN: 
Nieuw Zeeland.er 1 x ZG; Mw.Sterk-Takes te 	Een prima lederen jas,Lang model. 

:: Monnikendam met Angora bruin 1 X ZZG, 	tegen elk aannemelijk bod. 
blauw 2 x GG, Trio 283 punten.G.Hoetmer 	Te bevragen bij: 
Br.inWaterland met Rus blauw 1 x GG; 	 C.NOOLJ  
C.de Vries Br.in Waterland met Rus blauw . 	 Kerkplein 9 
2 x GG en 1 x G;Pool roodoog 2xG, 1 x VG; 	 BROEK IN WATERLAND. 
Tevens werden door 2 leden nog duiven in-  

'gezonden door Mw.Sterk-Takes,Monnikend.am  
::Krulduiven 2 x ZG;C.van Noord te Ransd.orp 	Heeft U al een bezoek gebracht aan 
Oud. Hollandse Tuimelaars 1xU,4x ZZG,lx ZG;: de Boerenleenbank deze week voor een 
Hij had de mooiste doffer van deze tentoon- inlage te doen in de spaarbank.? 
stelling en won een gnotepijs van Noden- 	Er is nog gelegenheid op vrijdag lanâ.In totaal werden door onze leden 28 	28 okt. van 9-12 uur vm. van 2-3 uur prijzen gewonnen, 	

n.m. en van -8 uur n.m. 
Hetgeen weer een goed resultaat is. 

- 


