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BkOEK-Ek GEMEENSCHAP 
OPGAAN VAN DE 5TICHrING DE DROEKrR GEMFEMSCHAJY 

A G E N D A 	 ===OUDSTE INWONER WAS JARIG== 
15,16,17 dec.Tentoonstelling Pluimvee en Al werd zij dan niet,zoals Sinterklaas, 

Konijnen (Concordia) 	 377 jaar, het was toch een respectabele 
18 dec.pluimvee- en konijnenmarkt(Zuidein- leeftijd, die onze oudste inwoonster j.l. 

de 30) 	 zondag bereikte. Mevr.K.Lof-Maas werd 
:21 dec.Kerstzangdienst in Ned.Herv.Kerk die dag 96 jaar.En je zou het niet aan 
23 jan.Prijsuitreildng en trekking verlo- haar zeggen!Ze is, om het zo eens te zeg-

ting Pluimvee- en konijnenhouders- gen, nog "puur pittig". Ze heeft be- 
vereniging (Concordia) 	_._ langstelling voor alles, wat er om haar 

DAG SINTERKLAASJE! 	 heen gebeurt. Jammer, dat ze een beetje 
last van doofheid krijgt. Wij geloven uit De Sinterklaasdrukte is weer achter de 
naam van alle inwoners te spreken, wan- rug. We hopen, en zijn er bijna zeker 

van, dat de Goede Sint ook dit jaar zijn:neer wij haar met deze uitzonderlijke ver-: 

gaven weer met gulle hand over onze in- jaardag nog van harte geluk wensen en 
:WOflers heeft uitgestort. Zoals gewoon]4jk de hoop uitspreken, dat zij nog lang in 

ons midden mag zijn. Voor jongemannen,die: heeft hij ook weer persoonlijk een bezoek 
wellicht belangstelling hebben of krijgen aan de gemeente gebracht. Zowel in Uit- 
voor een van haar klein- of achterklein- • dam als in Zuiderwoude als in Broek is 

hij geweest. De intocht in Broek op 5 de- 
heeft 	

zij vermeld,dat Opoe een hekel 
heeft aan mannen met baarden! cember bracht redelijk goed weer mee.Win-: 

derig en een tikje koud,maar gelukkig 	: 	 ===AFBLIJVEN S.V.P.=== 
droog. Toen het na de middag ging rege- Hoewel Sinterklaas van mening was,dat er 
nen, was dat niet zo erg meer, omdat het in Broek alleen maar lieve kinderen wa-

1 "buitengebeuren" toen voorbij was.Het is ren, leert een mededeling van én van 
en blijft een imposant gezicht om Sint 	onze lezeressen toch wel wat anders.Zij 

•Nicolaas per boot aan de steiger bij de 	beklaagt zich erover,dat regelmatig van 
Erven te zien aankomen, opgewacht door 	haar fiets achterlichtjes worden wegge- 

:kinderen en ouderen. Daarna op de schim-: nomen, bellen enz. Op 21 nov. j.l. ver-
mei naar het gemeentehuis, voor de offi-1 dween zelfs het lampje en het glas van 
ciele ontvangst.In zijn toespraak onthul- haar voorlantaren. Ook is een keer haar 

:de de Sint, dat hij dit jaar 377 jaar is fiets spoorloos verdwenen en nimmer te-
.geworden. Het is leuk om te zien, hoe de: rug gevonden. Wij weten niet of dit nu 
kinderen eerst toch wat angstig staan te: te rangschikken is onder "stelen" of 0fl-. 
kijken en met volle overgave staan te 	: der "baldadigheid". In beide gevallen is 
zingen om dan ineens,als de Zwarte Pieten het echtér voor de betrokkene hoogst on-: 
gaan strooien, in vrolijke uitbundigheid aangenaam. Ook weten wij niet, of het 
over te gaan. Sint bezocht des morgens 	slechts één persoon is,die van dit spel-: 
het Broeker Huis en de kleuterschool; na: letje steeds de dupe wordt. Daarom wordt: 

• de middag gaf hij ook bij de grotere kin- : het op prijs  gesteld, dat men de politie 
• deren in het Broeker Huis acte de pré- 	op de hoogte stelt, als iets dergelijks 
sence. Het moet voor de organisatoren 	gebeurt. En laten degenen,die zich hier-: 
van deze dag een grote voldoening zijn 	aan bezondigd hebben, bedenken, dat het 
geweest,dat alles prima verlopen is.Medei niet alleen een flauw, maar ook een laf 
door de prachtige opbrengst van de tevo-1 spelletje is! 
ren gehouden inzameling, hebben vele 

ASSISTENTIE GEVRAAGD === kinderen een onvergetelijke dag kunnen 	 - 
beleven.Jammer,dat de heer Eppenga we- : In de jeugdherberg "Het Broeker Huis" is 
gens ziekte niet aanwezig kon zijn.In de voor 

	
aan een assistente.Niet alleen 

voorbereiding heeft hij een groot aandeel: voor de seizoenmaanden, maar voor het ge- 

gehad.Namens ons allen aan de organis- hele jaar. Heisjes, die zich tot dit 
ede  vereniging"Voi'onderj-'tveel 	werk voelen aangetrokken, kunnen zich in,  



verbinding stellen met de beheerders,de weer een gezellige tentoonstelling zal 
heer en mevrouw Roogerwaard. Daar kunnen: worden met veel publiek. 
zij ook alle inlichtingen krijgen over het 	

=== VUILNISEMMERS 
werk, de beloning etc. 	 S   

Standaard vuilnisemmers zijn met ingang 
COLLECTE-OPBRENGST === 	van 8 december 1967 tegen betaling van 

De collecte voor het Geestelijk Gehandi-: f.10,-- per stuk weer ter secretarie ver-
capte kind heeft in onze gemeente opge- krijgbaar. 
bracht f.285,--.  En wel in Broek in Wa-
terland f.226,--, in Zuiderwoude f. 0,0 === BURGERLIJKE STAND 

en in Uitdam f.18,94. 
geboren: Cornelis Andreas,zoon van J.C. 

S  

Visser en K.N.van Rijn, Alle gevers en geefters hartelijk dank 
ondertrouwd:VerkleijAdrianus Aegidius 

daarvoor, en ook vooral de collectrices, 	 - 
• Johannes,oud 2L+  jaar en Baas,Geertruida die ons zo fijn hebben geholpen. 

Maria,oud 21 jaar. 
Uit naam van de Ver.G.Geh.Kind getrouwdJacob van Vuure,oud 20 jaar en 
T.Verweij-Buitenhuis. 	: Jannetje Tjemkes,oud 20 jaar. 

===VAKANTIE-BONNEN=== 	 overleden:Hendrik Veldhoen , 22 jaar, 
- 	 wonende te Amsterdam.Neeltje Oostendorp,: Kerstverzilvering 

Vanaf 9 december tot en met 23 december OUU 72 jaar. 

1967 mogen 25 vakantie-bonnen worden ver- 	=== ADVERTENTIES 
zilverd bij Jde Jong,Buitenweeren 5, 	Maandag 11 december a.s. hopen onze 
Broek in Waterland. 	 geliefde ouders 

===PLUIMVEE- EN KONIJNENHOUDERSVER.= 	- 	J.van der Snoek en 

15 leden hebben hun beste dieren ingezon. 	. 
hun 2-jarige echtvereniging te her- 

den naar de SAVOA-tentoonstelling gehou-: denken. Dat ze nog lang voor elkaar 
der. in de Nieuwe Rai te Amsterdam. De 	 .. gespaard mogen blijven is de wens van 
tentoonstelling werd gehouden van 2 - 25 

hun kinderen 
november ji. Het was een mooie tentoon-': Lenie,  
stelling waar ook vogels waren ingezon- 	 Helen 
den. De volgende resultaten werden be- 
T 1 . 	 Piet. 
aa 	 : Gelegenheid tot feliciteren op 9 de- -t :fd,Pluirnvee.  

cember 1967  in cafe -restaurant : -'v.d.Heide,Midde.lie, Hollandse witkuif "Concordia" te Broek in Waterland van 
;ZG. G en VG met Hollandse witkuif knel 
:2 x ZG. PRoos,Broek in Waterland met 	

14.00 tot 17.00  uur. 

:leghorns ZG - GG G,IIoetmer,Broek in Wa- 
terland, met oud Engelse vechtkriel ZZG- 	Voor de komende feestdagen bieden wij 

:::ZG-GG„ J,Hoetmer,Broek in Vatenland,met 	U aan: Luxe geschenkverpakking 5 met 
Antwerpse baardkriel ZG-GG. LSlagt,Broe1 	sierglas cadeau. 
in Waterland, met 3ir x knel ZZGGG en 	Chiffon Amore 	 f. 4,75 
2 x G. C.de Vries, 	Broek in W.,met 	Sherry Bernal 	 f. 5,75 
Java knel 2 x ZG 	 Citroen Brandewijn 	 f. 6,70 
afd,duiven. 	 Bessen Jenever 	 f. 7,10 
C.v.Noord,Ransdorp,met Oud-Hollandse 	Citroen Jenever 	 f. 7,30 
:Tuimelaars,2 x U-10 x ZZG en 3 x ZG-3 x 	Kroon Jenever 	 .f. 7,50 
GG-1 x G. mevr.H.J.M.Sterk-Takes,Monni- 	Oude Jenever 	 f. 7,90 
kendam, met krulduif 2 x ZZG-2 x ZG. 	Vieux Fleuron 	 f. 7,90 
:afd.konijnen. 	 : 	Jamaica Rum 	 f. 8,50 
A.Siebel,Ransdorp,Vlaamse Reus,2 x Z7G- 	Cognac V.S.O.P. 	 f.10, 
2 x ZG.P.Snieder,Broek in 'iatenland T 	Whisky Royal Club 
:Vlaamse Reus,ZG met Rex ZG.P.v.d.Sluijs, : 	 . 

U belt 206 ,en wij komen direct. 
:Amsterdam,Vlaamse Reus,ZZG.G.A.Schram, 	 . 	. . 	 t, Slijterij "CONCORDIA 
: MOflnJckendam,Vlaamse Reus ZZG-ZG•GG. 	 C de Vries 
:P.Beunder,Vlarder,met Groot Chinchilla, : 	 • Dorpsstraat 1 
:2 x ZG.MevrH.J.MSterk-Takes,met Engel-: 	 S 

se Hangoor, 1 x ZZG-3 x ZG. Angora 2 x ZG 
met Cavia's + x ZG,- 1 x G. Dr.C,S.D.de 
Heer,Scheflingwoude,met Califarnian,2 x 	 Ber Keff 
:ZG-1 x G.P,Roos,Broek in WaterÏand,met 

Laan 44 :Weners GG-G.C.Kaars,Marken,met Rode 	 . 
voor rijwielen en bromfietsen .Nieuw-Zeelander,2 X ZG. 

Er werden door de Broeker verenigingsie- 	 1000/0 SERVICE! 
den 27 prijzen gewonnen.Vele van deze  
dieren zullen ook op de tentoonstelling : 
van de genoemde vereniging in café Con- 	 ===DE TAFEL VAN 
cordia te Broek in Jaterland te zien zijn,: Onder de titel "De tafel van &n"zal van 
die gehouden wordt van 15 - 17 dec.a.s. : 8 t/m 13 december a.s. een tentoonstel-
De jaarlijkse markt gaat door op maandag- ling in Galerie "t Gouw"te Purmerend 
avond 18 dec. ,aanvang 's-avonds 7 uur in: worden gehouden,gewijd aan het ontwikke- 
de garage van de heer H.Kubbe,Zuideinde 	lingswerk.Aan de tentoonstelling is een: 
30 alhier.Op zaterdagmorgen 16 dec.hebben film verbonden met een vertoningsduur 
:de kinderen tot 14 jaar weer Vrije toegang van een half uur.Openingstijden:19.3O-
:van 10 uur tot 12 uur.. Wij hopen dat het21.30 u,9.en  10 dec.tevens van 2 tot 5 U. 


