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BkOEKER.- GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DIe STICHTING DE DP.OIIUR CEMFB4SCHAIr 

A G E N D A 	 In de gemeente geboren,woonplaats elders; 
1 feb.Vergadering gemeenteraad 	 :geen.In de gemeente overleden,woonplaais 

:3 feb.Kinderfeestmiddag Raiffeisenbank 	elders:2 rnannen,geen vrouwen.Levenloos 
(Concordia) :aangegeven: geen. 

22feb.Bijeenkomst Broeker Gemeenschap met 
verenigingsbesturen (Broeker Huis) 

.2 mrt.Receptie t.g.v. 1+0-jarig jubileum 	 KleurwedstriJd 

SDOB (Concordia) 	 Tijdens het 60-jarig bestaan van onze bank 
L1. mrt.Ledenvergadering Volksonderwijs 	werd in oktober j.l. een Kleurwedstrijd 

(Broeker Huis) 	 VOOr de jeugd georganiseerd en wel voor 

:12mrt.Schriftelijk verkeersexamen leer- 	: de kinderen van de o.l.scholen en de 

lingen o.l.scholen. 	 kleuterscholen in ons rayon.In december 

17-26 mei Jubileumfeest SDOB. 	 :j.l. werden de prijswinnaars bekend ge- 
maakt waarbij aan allen werd verzocht op 

ARVERGADERING BPOEKEP EÎIEF.NSCHAPtC willen geven wat voor cadeau zij gsarnc 
Op donderdag 22 februari a.s. wordt de 	zouden willen hebben.. Door de meesten van 
jaarlijkse bijeenkomst gehouden van het .hen werd hieraan gevolg gegeven terwijl 
Bestuur van de Stichting Broeker Gemeen- :ook een aantal ouders de cadeaus zelf 
schap met de afgevaardigden van de 	 gekocht en ze dan bij de bank heb..: 
sloten verenigingen. Door diverse oorza- :ben afgegeven. De uitreiking van deze 

:ken was het niet mogelijk om deze bijeen-prijzen  zal plaats vinden in café "Condor-
komst in het najaar te houden, zoals ge- dia" en wel op zaterdag 3 februari a.s. 
woonlijk. Wij verzoeken de desbetreffende: i s  middags 	twee uu en wij hopen dus 
besturen van deze datum vast nota te ne- dat allen dan aanwezig kunnen zijn,de klei:-
men.Indien men bepaalde punten of suggesnen wellicht onder geleide. Het is de be- 
ties ter sprake wil brengen,wordt men 	.doeling hier een gezellige middag van te 
verzocht deze v66r 15 februari a.s. op maken.Aan de wedstrijd hebben deelgenomen 
te geven bij de secretaris,de heer J.Har-de  kinderen van de o.l.scholen te Broek 

:ting,Dr.Bakkerstraat 2,tel.488.Alsdan kan in Waterland,Zuiderwoude Uitdam en Holy- 
het bestuur zich reeds over deze punten :sloot alsmede een, aantal kinderen van an- 
beraden en is wellicht een betere bespre-dere scholen en voorts de kleuterschool 
king mogelijk dan bij rauwelijks ter 	van Holysloot.Tot onze spijt zijn de plm 
:s2rake brengen. 	 .66 kleuters van de kleuterschool te Brcek 

LOOP DER BEVOLKING 	 uitgesloten van deze kleurwedstrijd gezien 

Gegevens betreffende de loop der bevol-. het hoofd van deze school dit gewoon 
king over het jaar 1967. 	 heeft laten verlopen.Alle kleurplaten, 

mannen vrouwen totaa±a:l.5me de Bankspelen welke bij inlevering 

31 dec.1966 	1060 	91 	2051 van de kleurplaat aan de kinderen werden 

géboren 	. 	 22 	46 uitgereikt,liggen er nog net zo in school 

	

108k 	1013 	2097 als wij ze .er hebben gebracht terwijl de 

overleden 	 14 	7 	21 :betreffende kleurplaat vooraf zeer ge- 

	

1070 	1006 	2076 schikt was bevonden door het schoolhoofd: 

gevestigd 	 52 	63 	115 Het gevolg hiervan is dat de kinderen er: 

	

1122 	1069 	2191 de dupe van zijn geworden terwijl de kleu- 

vertrokken 	 43 	39 	82 : ters van Holysloot allen een prijs hebben 

31 dec.1967 	1072 	. 1030 	2109 gewonnen gezien er nu meer prijzen waren 
dan  deelnemende kleutersWij vinden dit 

Aantal gesloten huwelijken: 12 'zo sneu voor de kinderen dat alsnog aan 
,Aantal echtscheidingen: 4 	 : alle kleuters van Kleutervreugd een klein 

de gemeente geboren:6 jongens en cadeautje zal worden uitgereikt wat op 
.7 meisjes. Buiten Ce gemeente overleden: een bepaalde dag bij de bank kan worden 
. 9  mannen ............. ....afgehaald,Wijme.enden..goed..te, .do.eu;.ten......... 



aanzien van de ouders van de kinderen 	
.Miij Hoe1oodn.l.d chirurgijr i 

dichter SIMON KOK(geboren 1810).Zijn 
van Kleutervreugd, een en ander uit een 
te zetten. De prijswinnaars zullen allen : grootvader-ANTHONY KOK-was in 1755 in 

Monnickendam geboren en trouwde op 21-ja- 
nog persoonlijk bericht ontvangen om- 	rige leeftijd AALTJE JELLIS DIJKUIT,uit 
trent deze prijsuitreiking.Ook zouden wij Broek, alwaar het echtpaar ging wonen.De 
het leuk vinden als het onderwijzend per-; 

ouders van SIMON(ALBERT KOK en MAARTJE 
soneel, dat hieraan medewerking verleen-:VEEN)woonden ook in Broek.Onze SIMON 
de,bij deze prijsuitreiking aanwezig zou 	kende Broek en de geschiedenis van Broek 
zijn.De jurering van de kleurplaten ge- 
schiedde door de afdeling propaganda van 	

ij dichtte dan ook niet alleen "van. 
Pligten,van Godsdienst en Deugd voor het 

de Cop.Centrale Raiffeisenbank te 
Utrecht. Leven der Teedere JeugdHwaarvan het manus- 

C.NOOIJ. - Dir. 	=== :Rustplaats 
cript in mijn bezit is,niaar ook van"De 
Rustplaats der Dooden"of"Het Kerkhof te 

	

PLUIMVEE EN KONIJNENHOUDERSVER.== 	Broek in Waterland11 (185+) , In dit kleine 
Op dinsdag 23 jan.werd onder toezicht van boekje vertelt hij de volgende geschiede-
Burgemeester te Boekhorst de trekking van: nis. In het laatst der 18e eeuw trouwde te: 
de verloting van de Pluimvee- en Konijnen-:Broek de Hulpprediker DIRK WIJMANDSZ DIT- 
houdersver. gehouden .De hoofdprijs 10 	:MARSCH met een zeer rijke weduwe,"Zij wilden 
jonge hennen met haan viel op lot 1176. 	van 't goede,dat de aard mogt bevatten, 
De gelukkige winnaar is de heer N.Dekker ;genieten... "Een deftig huis aan 't Noord 
te Monnickendam.De andere prijzen vielen :eind werd gesloopt en vervangen door een 
:op de volgende nummers:3)+,8O,157,222,239,:waar paleis met een koetshuis met mooie 
357,411,416,498,5+3,569,590,6O1+,639,729, paarden en in dat paleis ging ons echt-
751 ,939,98G,1009,1112,1130,1152,1211+,1220 ,paar wonen.De vreugde duurde echter niet 
13O8,1320,11+33,1492,11+9+. 	 ==: lang.De vrouw stierf spoedig;hij werd oud 

===GEVONDEN VOORJERPEN=== 	 : en hulpbehoevend.Een zwart marmerencnu- 
ment dekt later het graf.Het huis werd Agnes Kouwenoord,Broekermeerdijk 7,Broek 

in Waterland heeft een zilveren 	 en waar dit huis stond is het 
kerkhof gekomen.Natuurlijk verbindt de 

gevonden.Degene, die dit mist,kan het bij 
haar terugbekomen. 	 dichter nog een aantal wijze lessen aan dit 

bewijs  van vergankelijkheid der aardsche 
===HET GROENE KRUIS=== 	 goederen.Bovenstaande betrof enkele popu- 

:Zuster Monteban van de Stichting Moeder- laire bijdragen tot de geschiedenis van 
schapszorg en Kinderhygine heeft zich 	: Broek.Nu volgt nog een oproep aan de oudé 
bereid verklaard in Broek in Waterland 	Broekers om hulp.Ongeveer 80 jaren geleden 
:een moedercursus te geven. De cursus zal bezocht mijn moeder als heel klein meisje, 
op 8 achtereenvolgende donderdagavonden 	met haar moeder (MAARTJE ANNA TOLK,een 
gehouden worden.0 kunt zich voor deelname nichtje van SIMON KOK)'amilie en kennis-: 
:Opgeven bij Zr.Crouse,Zuideincle 23A. 	=: sen in Broek. Bij een van hen heeft mijn 

	

==UIT DE GESCHIEDENIS VAN BROEK== 	moeder op een tafeltje een soort grote 

	

Een oproep aan ouderen om hulp. 	zilverachtige vaas of
, 
 om of pot gezien, 

Een enigszins gehaast bezoek bracht me 0 _ waarvan men zei dat de familie dit des-

langs weer eens in de mooie oude kerk van tijds had gekregen van Czaar Peter de Gro-
Broek.Bij de deur ontving ik een stencil, te toen hij in Nederland was.Mijn vraag is: 

waarop vermeld stond dat de kerk op 26 	: nu zijn er nog mensen in Broek,die hierover 

september 1573  door de Spanjaarden in de : iets zouden kunnen vertellen(wat dit voor 

brand is gestoken;in 1628 begon de her- 	ding was,bij wie moeder het ding gezien 

bouw op de oude muren.Oude papieren in 	kan hebben en waar het nu is).Veel dank 

mijn bezit vermelden nog:"Jacob Mathijs 	aan iemand die mij wat laat horen. 

Hoekbood te Edam is van Holysloot gekomen: 	drs.A.J0Kruithof,Kon.Julianaweg 152, 

den 11 Januari Anno 1625 te Broek in Wa- 	Leidschendam. 

terland alsschoolmi. en secretaris,00k is: tFokvereniging Broek in Waterland vraagt 
door hem op den 18 Mai Anno 1628 de eer- 	fnet spoed enkele monsternemers (sters) 

	

:ste steen gelegd tot het opbouwen vin de 	lAanmelden A.Houtman,Laan 6,Broek in 

	

nieuwe kerk,daar de voorige kerk op den 	tWaterland,tel.O2903_33Li. 

	

26 Septr.1573 door de Spanjaars verbrand 	IFokvereniging Broek in W.vraagt voor 
van haar personeelsleden een net 

Ongeveer twee honderd jaren later leefde j Ikosthuis.Aanm.J.Nierop jr-Molengouw 23 
:er in Broek een nakomeling van deze Jacob Broek in Waterlpnd,tel.02g03.406 

RESTAURANT CONCORDIA: Voor Uw gezellige Fetjes,Recepties,Bruiloften en Partijen. 
Heeft U een feestje thuis?Wij verzorgen gaarne voor U:Serviesgoed, Glaswerk,Bestek, 
Klapstoelen en Tafels etc.tc . Onze welvoorziene SLIJTERIJ staat te Uwer 
beschikking. U belt 02903-206 en wij komen direct! 
Nog is de R in de maand,dus gevaar voor Cognac of groc van Cognac ,Wijncognac, 
griep en verkoudheid!Deze bestrijdt en 	Rum,Rumpunch,Kruidenbitter en 
voorkomt U het beste en aangenaamste met: ouderwetse Kwast. 

C.DE VRIES,DORPSSTRAAT. 1. 
BURGERLIJKE STAND  

overl.en:Dirk Pronk,oud 84 jaar,weduw- 	 ..BER KEFF 

naar van Grietje Pels. 	 Laan k'+ 
Voor rijwielen en bromfietsen: getrouwd:Kees Leegwater,20 jaar en 

Laila Maria Chatfield, 18 jaar. 	 100% SERVICE 


