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ORGAAN VAN D12 STICHTING DE rnoIKeR GEMEENSCrTA[r 

===AGENDA== 
19 - 25 jan.Tentoonstelling "Prenten van 

nu" (Broeker Huis) 
23 jan.Prijsuitreiking en trekking verlo-

ting Pluimvee- en Konijnenhouders-
vereniging (Concordia) 

2 mrt. Receptie t.g.v.40-jarig bestaan 
SDOB (Concordia) 

mei.Jubileumfeest SDOB 

== GELUKKIG NIEUWJAAR 
Vele, zeer vele goede wensen bereikten 
ons van inwoners der gemeente ter gele-
genheid van de Kerstdagen en de jaarwis-
seling. Wij zijn hiervoor bijzonder erken-
telijk en willen graag alle afzenders har-
;telijk danken. Van onze kant wensen wij 
alle inwoners en hun gezinnen een recht 
gelukkig 1968. 

ders weer de gelegenheid kreeg zich te 
latén horen, ditmaal op een mondharmoni-
ca. Iievr.Dekker-Hoeve vertelde iets over 
haar teken-hobby en ervaringen uit de 
tijd van de watersnood 1916. Het echtpaar 
Wiedemeyer-de Jonge kwam eveneens aan 
het woord, terwijl de heer K.v.d.Vegte de 
rij sloot met een uiteenzetting over het 
katknuppelen. Tot slot zongen alle aan-
wezige Broekers onder begeleiding van 
het-in super-conditie verkerende orkest 
onder leiding van Jo Budie (De Boertjes 
vanBuuten) het Broeker Lied. Het was 
voor ons allen een bijzondere belevenis 
om eens een "echte" radiouitzending mee 
te maken. Zo kwam Broek weer eens in het 
nieuws en dat op 2 januari! Het koor 
wacht thans op aanbiedingen van elders!! 

H.G.M.te Boekhorst 	 ===PRENTEN VAN 1J 

S.P.J.te Boekhorst-Vink 	-- Van 19 tt 26 januari a.s. zal in het 
---= Broeker Huis een tentoonstelling worden 

===SPREEKUUR BURGEMEESTER=== 	gehouden onder de naam "Prenten van Nu". 
Het avond-spreekuur van de burgemeester Deze tentoontelling bestaat uit 44 
zal gehouden worden op maandag 15 januari grafische werken van 34 Noordhollandse 
:a.s. van 19.30 - 20.30 uur. 	 kunstenaars. Zij wordt georganiseerd door 

===TUSSEN TWAALF EN TWEE=== 	de Culturele Raad Noord-Holland in sa- 

Wie j.l. dinsdag de radio had afgestemd menwerking met het gemeentebestuur. De 

op het programma 	 twaalf en twee":Culturele Raad heeft deze collectie kun- 

kon daarin enige bekende stemmen horen. 	nen kopen door een gift uit de opbrengst 

Op uitnodiging van de KRO was een tien- van de verkoop van Zomerpostzegels. De 

tal dorpsgenoten naar de studio getogen tentoonstelling is geopend van 3 tot  5 

zonder nu eigenlijk precies te weten,wat: uur en van -- 8 tot - 10, en wel op 20, 

er zou gaan gebeuren. In tegenstelling 	22,23,24 en 25 januari. Op maandagavond 
metvele andere programma's is dit pro- 22 januari wordt ten behoeve van de le- :  

gramma voor een groot gedeelte een z.g. 	den van het Nut een rondleiding verzorg. 
directe uitzending en wordt dus niet van Ook de leerlingen van.de  hoogste klassen 
te voren op een bandje opgenomen. Het 	t der o.l.scholen zullen een rondleiding 
bleek de bedoeling te zijn, dat er wat : krijgen. .De toegang tot de tentoonstel-
verteld werd over Broek in Waterland en ling is gratis. Wij hopen,dat velen de 
dat wat gezongen zou worden. Misschien 	gel genheid te baat zullen nemen om deze 

is het gesproken woord wat in de ver- 	interessante expositie te bezichtigen. 
drukking gekomen door de liedjes. Men 	 ===GOUDEN RING GEVONDEN! 
moet echter bedenken, dat een programma Een niet alledaags voorkomend gevonden 
als dit door het gehele land beluisterd voorwerp; een gouden ring, gevonden op 
wordt. Het eerste optreden was van mevr. 	december 1967 op de brug voor het ge- 
Peinders-Beunder met een lied uit de meentehuis. Inlichtingen bij de post- 
oeroude doos over het "Sombere Kerkhof". commandant der Rijkspolitie,de heer v.d 
Dit lied moet inderdaad zeer oud zijn, : Doel,Nieuwland 8, tel.294. 
want zij vertelde, dat haar vader het 
reeds zong. Uw hoofdredacteur mocht iets. 	=PLUIMVEE-TENTOONSTELLING 1967== 
over Broek vertellen, waarna mevr.Rein- Concordia was weer vol met hoenders en 



:konijnen; 253 dieren waren aanwezig.De 
tentoonstelling werd geopend door burge-
meester te Boekhorst die houden van die-
ren als een mooie hobby zag en er zijn 
vreugde over uitsprak, dat ieder jaar 
weer een tentoonstelling kan worden ge-
organiseerd en zijn steun toezegde als 
er een tentoonstellingsruimte moet komea: 

:Nu de winnaars van de tentoongestelde 
dieren. Van de grote hoenders werd de 
Rhode Island Red van P.Snieder,Broek in 
Waterland, eerste, tweede werd een 
:Welsumer hen van C.Tump,Ilpendam, derde 
:een Rhode Island Red hen van P.Snieder. 
Bij de krielen werd een Wyandotte van M. 
:Schurinck uit Monnickendani eerste, op de 
tweede plaats kwam een Hollandse witkuif 
van G.v.d.Heide uit Middelie en derde 
een Sussex van L.Slagt,Broek in Water-
land. In de afdeling konijnen was het 
:een Alaska die eerste werd van Th.Koper, 
Oudendijk, tweede was een Rex van P.Snie-
der en derde een Vlaamse Reus van A.Sie-:  

:bel,Ransdorp. Bij de jeugd ging de eers. 
prijnaar N.Schurinck,Monnickendam met; 
een wit Wener, de tweede prijs was voor 
een Vlaamse Reus van M.Siebel uit Rans-

:dorp, en de derde prijs was voor een Rus:  
van S.Tjemkes,Broek in Waterland. 

===COLLECTE-OPBRENGSTEN 1967=== 
Leger des Heils 161,18 
:Nat.Rheumafonds 3641-- 
Simavi 220,-- 
:Sakor 371,15 
Groene Kruis 739,85 

:Roode Kruis 800,-- 
Autotocht bejaarden 1100,-- 
LAVO 211,44 
Anjerfonds 183,+5 
Blindenhulp 266,20 
Koningin Wilhelmina Fonds 193,23 
:Reclassering 10,85 
.:Geestelijk geh.Kind 285,- 
Protestant Int.Thuisfronten 130,28 
Prinses Beatrix Fonds 317,50 
NOVIB 167,95 
:Ned.Oorlogsgraven Comité 

(niet doorgegaan) 
:Volksonderwijs (St.Nicolaas) 1057,52 
Kerstfeest Zondagsschool 	nog niet be- 

kend. 
2e actie Eten voor India 	2127,-- 
Actie voor Isral 	 697,-- 
Totaal 	 9597,60 

BURGERLIJKE STAND === 
geboren:Michael Jacobus, zoon van J.van 
der Drift en •T.A.M.Peperkamp. 
getrouwd:Gerrit Franke,21 jaar en Rina 
Willi Kool,21 jaar. Adriaan .Oud,2k jaar 
en Lydia Geugjes,20 jaar.Pieter de Vos, 
28 jaar en Helena Maria Wustenhoff, 21 
jaar. 
overleden:Jan Joseph Schuttë,6+ jaar. 

== ADVERTENTIES 

Te koop aangeboden: 
WONINGEN MET VRIJE VESTIGING 

in het uitbreidingsplan "Havenraktt,te 
bevragen 6-13 januari van 10-12 uur 
aan het Galgenriet te Monnickendam. 

Fa.C.Posch & Co. 

Daar het ons niet mogelijk is om 
iedereen persoonlijk te bedanken, 
willen wij U langs deze weg heel 
hartelijk dank zeggen voor de vele 
blijken van belangstelling die wij 
bij ons 25-jarig huwelijksfeest 
mochten ontvangen. 

J.van der Snoek 
K. C. v. d. Snoek-Ruijterman 
en de kinderen 

Neem nu tegen de griep en verkoudheid 

Kruidenbitter, 
Cognac, 
Brandy, 
Rum of 
Rumpunch. 

Te verkrijgen bij:slijterij 
SLIJTERIJ CONCORDIA 

Verder een enorme sortering: 
Wijnen 
Gedistilleerd en 

Frisdranken. 

'Restaurant CONCORDIA verzorgt voor 
U in een sfeervolle zaak 
Uw Receptie's 

Bruiloften 
Partijen en 

Vergaderingen 

tel.02903-206 

C.de Vries 	U belt,w:Lj komen! 
Dorpsstraat 1 

BERKEFF. 

Laan LfLf 

Voor rijwielen en bromfietsen 

100% 

SERVICE!!! 

BEGIN HET JAAR GOED 

WORDT DONATEUR VAN 

DE BROEKER GEMEENSCHAP 

L pluimvee naar een Welsumer van 
P.de Gier,Broek in Waterland. 
Bij de konijnen ging de eerste prijs 


