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AG E N D is.. 	 . 	 TELEFONEREN IN ZUIDERWOUDE. 
22 dec Vrije Klaverjasdrive  in Concordia. De PTT is momenteel bezig met het af schaf-
.0/il jan. Inform-centrum Veilig Verkeer ten van telefoonstations.Het aantal parti- 
3 jan. NUT- Toneelavond (Leerkamer) 	culiere aansluitingen wordt langzamerhand 

24 jan Trekking verloting en prjsuitrei.- zo groot,d.at aan deze stations niet zoveel 
king Pluimvee- en Kon.houdersver. behoefte meer bestaat, Ook het telefoonsta- 

O jan. Ledenvergadering Volksonderwijs. 	tion te Zuiderwoude en Tjitdam vallen onder 

Voetbalwedstrijden: 	 deze maatregel.I-Iet gemeentebestuur heeft 

Tweede Kerstdag speelt het eerste elftal 	echter gemeend,dat aan deze telefoonstati.- 

van SDOB een vriendschappelijke wedstrijd 	ons wellicht nog enige tijd. behoefte zal 

tegen het eorste elftal van KwadJjk.Deze 	blijven bestaan.Voor Zuiderwoude is thans 
.'redstrijd begint om 2 uur en wel op het terde afspraak gemaakt,dat particulieren ge- 
trein van SDOB.Wij hopen op Uw komst. 	bruik zullen kunnen blijven maken van de 

telefoon,welke aanwezig is bij Mevr.de Waart- 
JAARWISSELING. 	 B]âobornDorpsstraat nr.23.Voor Uitdam 

t1ren,dagen,maanden,Jaren,vlieden als een 	wordt nog overleg gepleegd terzake. 
chaduw heen.En ook het jaar 1966 is naar 

reler gevoel,als een schaduw, heengevloden. 	 ZONDAGSSCHOOL. 

De ontzaggelijke snelle opeenvolging van ge-Hierbij delen wij (J mee,dat het Kerstfeest 
beurtenissen,zowel dicht bij huis als verdeTan de Zondagsschool niet op Tweede Kerst- 
veg,geeft aan de tijd een enorme vaart, 	dag om half acht begint,zoals abuisievelijk 

Zo snel gaat de tijd,d.at het ons grote moei4n deKerkklok#? werd vermeld,maar om 
e kost ons te herinneren,wat er b.v.in hetZEVEN uur te 	leiding van de Zondagsschool. 

begin van 1966 allemaal is gepasseerd 
Een kenmerk van onze jachtige tijd is wel, 	 NUTSBIBLIOTHEEK. 
at wij eigenlijk veel meer bezig zijn met de In verband met de Kerstdagen zal de biblio- 

utnust dan dat wij ons bezinnen over het theek niet maandag 26 december,maar dinsdag 
verleden .(denkt U om de reservering van uw;

27 december van 7 - 8 uur geopend zijn. 
vacantie-verblijf voor de a.s zomer 
Toch is het goed om ieder voor zich deze WEDSTRIJDEN EN ST.NICOLAASFEEST 
periode van Kerstnis en Oud-en Nieuw eens GYJPIASTIEKVER."SPARTA" TE BR.IN  WATERLAND. 
te benutten voor een zekere terugblik en 

i 	
Op zaterdag 3 dec.zijn in het gymnastieklo-. 

een bezinning.Dit geldt zowel voor ndivi-. 	 . kaal ( O.L.Schoo1)alh1er onderlinge wedstrii- 
duele personen als voor gezinnen alsook den gehouden voor de jeugdleden vn de gym- 
voor de samenleving.Ook wijals redactie  nastiecveren"parta".Zo'n 50 kinderen na- 
van de Broeker Gemeenschap sluiten thans men aan deze wedstrijden deel en het is een 
wederom een jaargang af,Wij danken daarbij spannende wedstrijd geworden met veel prijzi. 
al diegenen die ons door het inzenden van Als ,jury fungeerden Mevr.van Bekkum en Mw. 
copy het mog3lijk gemaakt hebben dat dit Slooten uit Purmerend.Om precies 2 uur nam 
blad aan zijn bedoelingen kon beantwoorden. de wedstrijd een aanvangGebonnen werd met 
Doch ook wij kijken dan meteen weer naar de :: twee groepen meisjes in de leeftijd van 6 
-toekomst en vragen U ons ook in het komen—tot 12 jaar.De éne groep op brug ongelijk 
de jaar weer regelmatig op de hoogte te 	en de ander op de evenwiohtbalk.Hun oefe- 
iouden van wat er reilt en zeilt in het 	ninger kenden ze practisch allen wel,doch 
verenigingsleven van Broek in Waterland. de zenuwen speelden een grote rol en daar- 
an al onze lezers en lezeressen bieden wij ;:door werden er zo af en toe nog wel eens 

,van ganser harte onze wensen aan voor een foutjes gemaakt.Maar ja,voor de meeste kin-i-
e1ukkig Kerstfeest,een goed uiteinde en deren was het ook hun eerste weclstrijdAls 

een voorspoedig 1967. prijswinnaars kwamen hier tenslotte uit de 
hus: 6 jarigen no.l - Marijke Kesting. 

TWORDT DONATEUR VAN DE BROEKEN GEMEENSCHAP 	 no2,- Monic Beunder. 
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7-8 jarigen: no.l - Elly Boon 	 :van de Heer C.de Vries met 1 ZZG. 
no.2 - Marjan Krook 	 :Tweede werd een oud Engelse Vechtkriel van: 

9 - jarigen: mo.l - Linda Ploeger 	 G.Hoetmer met 1 ZZG en derde een Antwerpse' 
no.2 - Marjon Honingh 	:Baardkriel van J.Hoetmer met 1 ZZG. 

10-11 jarigen: no.l - Suzie Slegt 	 In de afdeling Konijnen werd kampioen een 
no.2 - Carla Stëve. 	Vlaamse Reus van G.A.Schram met 1 ZZG. 

Na deze twee groepen was het de beurt aan ':Tweede werd hier een rus van P.Snieder 
•de selectieploeg.Dit groepje traint 2 x 	:met 1 ZZG.Tevens werd dit het mooiste teke- 
per week en moet dus wel iets meer preste- ningskonijn van de tentoonstelling. 
ren. Zij moesten hun oefeningen uitvoeren op Derde werd een Engelse Hangoor van Mevr. 
de hoge evenwichtbalk en hadden iets moei-;Sterk-Takes met 1 ZZG. 
Ijker oefeningen aan de brug.Nummer 6én 	'Jeugdafdeling Pluimvee: 
werd hier Imke Mellenberg,no.twee Tinie 	:Hier won N.Schurink de eerste prijs met 
'Kouwenoord en no.3 Lia Boon.Ook hier weer Wyandot kriel wit met 1 ZG.P.de Gier met 
zenuwen.Jammer genoeg waren er niet veel 'Wyandot Kriel Buff met 2 x GG en 1 x G. 
:oudere meisjes.Nel v.d.Snoek ontving hier :Jeugdafdeling Konijnen: 
de prijs.Na de meisjes kwamen de jongens 	Eerste prijswinnaar werd A.Slagt met klein 
:van 6 - 10 jaar.Deze jongens hebben ook 	'Chincilla met 1 ZZG,00k behaalde hij de 
verg hun best gedaan,maar ja,niet iedereen :derde pijs met klein chincilla met ZZG. 
kan een prijs winnen.No.l werd hier Tony 	Tweede werd E.Schurink met een kleurdwerg 
Mellenberg,no.2 Nico Beets en no.3 Gerrit smet 1 ZZG. 
:van der Zee. 	 :Het bezoek aan de tentoonstelling was 
:Tenslotte waren er dan nog de jongens van redelijk. 
X10 - 16 jaar.Deze moesten oefeningen doen 
in ringen en paardspringen.Als no.l ein- 	___= BURGERLIJKE STAND. _--_ 
~digde hier Jaap Beets;no.2 René v.Ammers. :GEBOREN: Martina Christina dochter van 
;Door de erg kleine ruimte,er waren totaal L.M.van der Schuit. 
:zo'n 85 mensen in de zaal,was het soms wel; GEBOREN EN OVERLEDEN: Johanna Catharina, 
:een beetje rumoerig,doch dit deed niet af :dochter van J.R.van Eekelen en W.v.d.Leest 
:aan de gezellige stemming.Ook de ouders 	:GEBOREN: Pieter,zoon van J.Moenis en E.van 
:die kwamen kijken naar de prestaties van 	Zaanen;Catharina,dochter van A.J.de Klerk 
hun kinderen,zullen ondanks de drukte hek- en van G.Slotboom;Femmy Alice,dochter van 
'ben genoten.Direct na de prijsuitreiking :C.Deun en van E.J.Honingh. 
ontstond er enige opschudding.Er was wat :GETROUWD: Frederik Schoutan,oud 33 jaar en 
:gerommel aan de deur en wie kwamen er 	Adriana Helena Meeth, oud 32 jaar. 
:binnen? Twee levensgrote Zwarte Pieten. 	:OVERLEDEN: Adriaan Pronk,oud 64 jaarecht-:: 
'Deze begonnen dadelijk pepernoten te strooi=genoot van Aaltje van der Vaart. 
en en toen was het hek van de dam.Alle kin-Simon Bruyn,oud 72 jaar.echtgenoot van 
deren vlogen op de grond,om zoveel mogelijk Antje de Oude. 
.pepernoten op te kunnen rapen.Daarna wer- 
den met de Pieten in het midden St.Nico- 	___= 	ADVERTENTIES. 
laasliedjes gezongen en lekkernijen uitge- 
deeld.Ook de jury en de leider werden niet: 	BER KEFF, laan 44 

vergeten.Om vijf uur was de gezellige mid- 	voor rijwielen en bromfietsen 

:dag ten einde en gingen de kinderen opge- 	100 service. 	
1 

;wekt naar huis. 	 JAARVERSLAG 1966 VAN DE 
:Bericht: De Gymnast iekvereniging Sparta 	STCEHTING DE BROEKER GEMEENSCHAP. 
gis voornemens ingaande 1 januari 1967 lid 	 (vervolg)  
te worden van het K.N.G.V.Dus meisjes en DEELNEMENDE VERENIGINGEN: 
jongens,er staan jullie nog veel meer 	;Traden als reactie op onze oproep in het 
:mooie wedstrijden te wachten en dan tegen ;voorgaande jaar een groot aantal verenigin-
:andere verenigingen.Blijf dus regelmatig :gen toe tot de stichting,dit jaar werden 
:oefenen en sla geen les over. 	 ;geen nieuwe deelnemers genoteerd.Nog zijn 

250 KIPPEN EN KONIJNEN OP DE 	'er verenigingen in onze gemeente,die niet 

TENTOONSTELLING IN BROEK IN WATERLAND. 	gereageerd hebben op on®e oproep.Bovendien 

;BROEK IN WATERLAND: Kakelende kippen en 	
maken wij de geboorte mee van nieuwe verenig 

:knagende konijnen begroeten de bezoekers 	
gingen,waarvan de ponyclub in opbouw een 
voorbeeld is.Uiteraard zal het bestuur van: 

;van de 35e Tentoonstelling van de 40-jari-de Stichting streven naar een situatie 
ge Pluimvee-en Konijnenhoudersvereniging 

:waarin alle in onze gemeente situerende 
'Broek in Waterland en Omstreken die van 
;9 - 11 dec.gehouden werd in Cafe Concort. verenigingen zijn toegetreden.Ook dit jaar 
Vrijdagavond 9 decvuerd de officiële ope- 1s aan diverse verenigingen steun verleend;, 

:ning verricht door wethouder J.Nierop. 	zowel in financiële als in morele vprm. 
In dit verband diene opgemerkt,dat het be- 

De uitslag van de tentoonstelling was als ` stuur de mening is toegedaan dat zeker in 
volgt:De Hollandse Kuifhoen van de Heer  
G.v.d.Heide uit Midlelie werd kampioen bij veel meer vormen hulp en advies aan deelne?-  
de grote hoenders met predicaat U. (Tweede mencde verenigingen gegeven zou kunnen worden. 

:keer in Broek in Waterland dat er een pre- 
trouwen 

Bestuur ziet het als een bewijs van ver= 

dicaat U werd uitgereikt).Deze werd tevens; trouwen in haar beleid indien de verenigin-
het mooiste dier in de afdeling Pluimvee. :gen niet schromen om hun moeilijkheden aan 

'Tweede werd P.Roos met Leghorn 1 ZZG;derde de stichting voor te leggen zodat in geza- 
P.Srieder met Rhode Island Red 1 ZZG.Ir, de 

menlijk overleg naar een oplossing gestreefd 

;afdeling Krielen werd Kampioen de Jarakriel kan worden, 	 wordt vervolgd. 
..................................................................................... 


