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OUX3AAN VAN DE STICHTING J5E BROBKER GEMEENSCHAP'

=== AGENDA ===:

jan.N.C.V.B,(Lezing over Verdovende
Middelen)

15 jan.Ledenvergadering Oud-Broek(Leer

21 Jan.Trekking verloting Pluimvee en
Konijnenhoudersver. (in Concordia)

11 feb.N.C.V.B.(Feesteiyke jaarvergade-
ring)

VOETBALWEDSTRIJDEN

=:==GELUKKIG NIEUWJAAR===

===EEN GESLAAGD IDEE===

:Ter gelegenheid van. de jaarwisseling
:hield het gemeentebestuur op 2 januari
;1.1. rec.eptie.wy menen uit eigen aan-

kamer);schouwing te. kunnen zeggen, dat het een
:zeer goed•geslaagde avond geworden is.
:WiJ zagen vele bekende en onbekende Broe-
:kers geanimeerd met elkaar in gesprek.
^En dat was nu precies de bedoeling. Wy
Jzouden het gemeentebestuur zeker willen

Programma voor aondag 12 .januari 1969- iaanraden dit nog eens te herhalen. E^n
Strandvogels - S.D.O.B. aanvang 2.30 uurding is ons toch wei opgevallen: noch
Ilpendam 2 - S.D.O.B, 2 aanvang 2.00 uuruit Zuiderwoude, noch uit Uitdam hebben
Programma voor zondag 19 .januari iwij ieraand gezien.En die horen er toch
Andijk - S.D.O.B. aanvang 2.30 uuiiook bij i?
S^D.O.B.2 - Ilpendam 2 aanvang 2,00 uur

=:==DUIVEKVERENIGING ?.===

:Ik v/il wel gehoor geven op "het- -stuk je in
Bij dit eerste numraer in het nieuwe jaar ]de Broeker Gemeenschap nr.509 van de heer
wil de redactie van de Broeker Gemeen~ ;J.M.van Gool waar alle duivenliefhebbers
schap graag al haar trouwe lezers de bes-rworden opgeroepen voor een duivenvereni-
te wensen aanbieden voor 1969* Deze wen-;ging,Ik zou wel willen weten welke richtihgj
sen gelden zowel voor U alien persoonlijkyzijn het postduiven of sierduiven? Als het;
maar natuurlijk denken wij ook aan het ge-sierduiven zijn dan kan men zich aanslui-
meenschapsleven.Wij hopen,dat voor alle ;ten bij d.e Pluimvee- en Konijnenhoud'ers-
verenigingen dit nieuwe jaar een jaar zalverening, daar wij reeds enkele jar'en
zijn van grote activiteiten en van saam- ,'enige leden met sierduiven hebben.Door-

•dat onze tentoonstellingsruimte nog niet
:groot genoeg is konden we de duiven nog
;niet plaatsen, misschien over' enig'e jaren
;in een nieuw verenigingsgebouw.

' .• L.Slagt

, , . . -n 1, V 1 ^ • ===SPREEKUUR HOOFD O.L.S.I===
de opening van het nieuwe vAjkgebouw bele- , , ;— . .—
yen. En hLl misschien zou ook in dit • ^ spreekuur van het hoofd der openbare
jaar eens iets op gang •gebraoht kunnen ^ gehouden worden op ^
worden voor een verenigingsgebouw.Kortomt'̂ '̂̂ ^^^S

T , i. T? Cnoodschool).
veel heil en zegen wenst U ;=== ^==

de redactie, ===WIE MIST HAAR ROK ? ===

. -I 1 , -Gevonden in de tuin bij van Gog,' Mblen-Mnn vrouw en ik.waren ook dit jaar weer ; , X .
. j T '1 zgouw 17« Plastic, zak met 1 gebloemde

verrast over de vele mooie,vaak zeer
'-r -.- , 1 1 4. 1 1 ^ 'zomerrok en 1 grmze winterrok.

ori-ginele , kaarten met gelukwensen,welke :=== ^ ^
wij ontvingen ter gelegenheid van Kerstmis ===KERS.TMAALTIJD VOOR BEJAARDEN===
en Nieuwjaar. Zeer hartelijk dank daar- ;in de sfeervol versierde leerkamer van de
voor. Aan alle'ingezetenen van de gemeen^Ned.Hervormde kerk, kwamen donderdagmid- t
te wensen' wij'g'raag wederkerig een in alledag half vier- de bejaarden van. de gemeen-:
opzichten goed nieuwjaar toe. :te Broek bijeen. Zij waren n.l. uitgeno-- :

H te Bbekhorst digd ora deel te nemen aan een Kerstmaal- ;
S/te Boekhorst - Vink .itijd, die hen werd aangeboden door de i

===. " . . ==== Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente ..-De -voor^lWOE5T_,DONATBnOM_??_lR2®BR_GEMEEN gstroffen door een aan-'

horigheid. Als daar dan het gevolg van
mag zijn,dat ook-wij eens wat cop-y van TJ
krijgen, is een van onze wensen al ver-
vuld.Wij weten nu al,dat althans voor
een• vereniging 19^9 ©er bijzonder jaar
wordt.Het Groene Kruis- zal- nl. in 1969-

w b<

ven. En heel misschien zou ook in dit



tal dames van alls gezindten en ook de
genodigden behoorden tot verschillende
kerken. De feestelijk gedekte tafels bo-
den een gezellige aanblik, en die onge-
dwongen gezelligheid was ook de gehele
middag en avond aanwezig- De gasten wer-

mevr.E.C.Hoeve-de Goeij zg.Popillon^G.
Hoetmer zg.Alaska,Th.Koper g 2xzg 3xzzg.
Rex, P.Snieder zg Jxzzg.V/.Ploeger zzg.
Angora,mevr.H.J.MoSterk-Takes zg.Klein
Chinchilla,A.Slagt g 2xgg ^xzg.J.Goedmaat
2xzg.Tan,Th.Koper g zg.Hollander,G.A.

den onthaald op allerlei lekkers, terwijl^chram gg zg,Rus,G.Hoetmer vg gg 2xzzg.
de maaltijd op zich zelf ook ^ was.
Heerlijke soep v66r, belegde broodjes,
krentenbrood, het was allemaal bijzonder
goed. En de dames van het comite liepen
af en aan, om iedereen te verzorgen en
te bedienen. Tussen de verschillende

pauzes door werd een programma afgewerkt
allereerst een welkomstwoord van Ds.

Hiensch namens de Kerkeraad. Daarna sa-

menzang, een koortje' onder leiding van
Mej.M.Mulder zong kerstliederen, mevr.
van Eekelen las een Kerstverhaal, terwijl
mevr.Veen een Kerstgedicht declameerde.
Aan het einde gekomen, om _+ 8 uur spra-
ken 2 der genodigden hun hartelijke dank
uit, namens alle bejaarden, voor de
mooie middag die hen bereid was, voor al
het' werk door de dames verricht, en voor
al hetgeen hen voorgezet was. Zij, die

ter been:waren, was ook voor vervoer ge-
zorgd,. en zo zal de ICerstmaaltijd nog
lang als een goede en feestelijke gebeur-
tenis in de herinnering blijven,

Een deelneemster.

=:rPLUIMVEE EN KQNIJNENHOUDERSVER.

Wij kunnen terugzien op een geslaagde
tentoonstelling, al was die aan de rand
van het dorp. De bezoekers zijn toch ge
komen o.m d,e .mooie collectie hoenders en
konijnen. te bekijken. Daar er iets meer
ruirate was waren er dit jaar ook covia's
(marraott.en) ingezonden. De loods van de
heer Riemersma was voor de vereniging
een dplossing, waar wij wear een mooie
tentoonstelling hebben gehad.
Mooiste grote hoen,Zilver Duckwing,eige-
naar P.Roos. Hollandse witkuif,G.v.d.
Heide 2 x gg 4xzg.Zilver Duckwing,P.Roos
g 2xgg 2xzg zzg. Leghorn Buff,P.Roos
3xgg 5xzg.Rhode Island Red,P.Snieder vg
2xg gg zg.Cockin Buff,B.Kaper gg zg.
Mooiste kriel Wijandotte,M.Schurink.
Hollandse witkuif,G.v.d.Heide 4xgg 2xzg.
Ba-ssette, G-.Hoetmer- g- gg zg.Antwerpse
Baardkriel,G Hoetmer g zg.Wijandotte,P.
Roos g 4xgg zg.M.Schurink g gg 2xzg 2xzzg
Sussex,L.Slagt 3xgg 4xzg.0ud Engelse
Vechtkriel,G.Hoetmer vg 2xg 4xzg zzg.
Java kriel,6xgg 5xzg.Orpington,L.Slagt
zgg zg.Cockin,B.Kaper 2g zg.Eemder Kwar-
ker,g zg. Konijnen.Mooiste Vlaamse Reus,
P.Snieder.VI.Reus, P.Snieder 3xzg 4xzzg,
G.'A.Schram 2 zg 4xzzg.C.Mul 3xzg.A.Siebe
-zg 4xzzg.P.v.d.Sluijs 2xzzg.Lotharingen,
J.v'.Horden- gg.Franse Hangoor, J.Kaspers
g 2xzg Groot Chinchilla ,P.Beunder g^Witte
Nieuwzeelander ,C.Schut gg zg.Californion,
Dr.C.S.D.de Hear gg.J.Kaspers g zg.Engel-
se hangoor, mevr.H.J.M.Sterk-Takes 2xgg
Wener,P.Roos 4xzg 2xzzg.Witte v.Hotot ,

'B.Snieder 2xgg 2xzg 2 zzg.K.Tuin gg zg
3xzzg-
Inzenders jeugdafdeling eerste prijs Leg-
hornkriel Nellie Schurink 2xgg zg.
Konijnen:eerste prijs:Gertjan Geugjes;
tweede prijs:Mieke Siebel; derde prijs:
Nelleke Schut. VI.Reus,Mieke Siebel 2xzzg
Witte Nieuwzeelander, Vera Schut zg.Nelle
ke Schut zzg.Cora Schut zg.Henneke Schut
gg.Wener,Ewoud Schurink zg zzg.Rode Nieuw
zeelander,Jb.Kaars gg.Alaska, Gertjan Geug
jes gg 2xzg 2xzzg>Kleurdwerg,Jantine Tuin
2xg.Peter Tuin gg.

===WONINGZOEKENDEN: OPGELET!===

Voor ingezetenen dezer gemeente of voor
hen, die als woningzoekende s'taan inge-
schreven, is te huur de woning Dorpsstraat
55. te Zuiderwoude.Gegadigden kunnen zich

r-r ;sohriftelijk opgeven ten gemeentehuize.
hiertoe het initiatxef namen, mogen terug==:= o x-o o ___
zien op een buitengewoon goed geslaagde
kerstmiddag voor de bejaarden.Bij het
hee-ngaan kreeg ieder nog een presentje
mee'vo-or de komende feestdagen, en ging

===BURGERLIJKE STAND===

getrouwdiElbert Klok,2^ jr.en Catharina
Maria Josepha Himmelreich,22 jr.Dirk Vis-
ser,19 jr.en Grietje de Ruiter,17 jr.

men bl'ij huiswaarts. Voor hen, die slechtFriet Hendrik Roskam,22 jr.en Neeltje Nie
rop,21 jr. overleden;.Li.is.ie Tjemke5,91
jaar, v/eduwe van C.Schuto

===ADVERTENTIES===:

COOPERATIEVE RAIFFEISENBANK

BROEK IN WATERLAND.

Het bestuur van de Coop.Raiffeisenbank
te Broek.in Waterland roept sollicitan-
ten op voor het schoonhouden van het
nieuwe bankgebouw =Zij die hiervoor in
aanmerking wensen te komen worden ver-
zocht hun sollicitatie te zenden aan
de heer G.Mars,Niewland 3 te Broek in
Waterland waar U tevens inlichtingen
kunt ontvangen omtrent de te verrichten
werkzaamheden en de geldelijke vergoe-

HET BESTUUR.

Wegens vertrek,
TE KOOP AANGEBODEN:

woonark aan de Noordmeerweg bij nr. 10
J.G.MEIJER.

Uw EECEPTI'E,BRUIL0FT of PARTIJ,
wordt uitstekend verzorgd in een

GEZELLIGE sfeer bij:

cafe-restaurant CONCORDIA

Beleefd aanbevelend,
C.DE VRIES

Dorpsstraat 1,Broek in Waterland
Bel voor inlichtingen:02903-206.

Heeft U iets nodig op het gebied van:
SCHOENEN (Damesjheren en kinderen)•
PANTOFFELS,RUBBERLAARZEN,SPORTARTIKE-
LEN (voetbalart. ,gympakjes , .judo.)

Bel even of stuur een kaartje en wij
komen vrijblijvend bij U langs.

SCHOENENHUIS GEES TIEROLF,Kerkstr.60,
Monnickendam(tel«1598,na 6 uur I96O)
BER KEFF,Laan 44,Voor RIJWIELEN EII
BROMFIETSEN 100?^ SERVICE! !


