
'•-V,

16 oktober 19^9 nr.527

X

UITDAM

BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING „DE BROEKER. GEMEENSCHAP"

===.A G E N D A ===

:20 okt.Ledenvergadering Groene Kruis
:21 okt.Plattelandsvrouwen "Pantomime"
':21-22 okt.Oud-papier-actie meisjesclub

:11 nov.Sint Maarten

;13 nov.Plattelandsvrouv/enrlezing over
"Humor"

'15 nov.Dansavond in het Broeker Huis
:22 nov.Intocht S't.Nicolaas
;28-29-30 nQv.a?.entQonstelling Pluimvee en

konijnen

===GROSNE KRUIS===

===CURSUS KLEUTERVERZORGING===

Het Greene Kruis organiseert wederom een
-cursus "Kleuterverzorging",Deze cursus

22 okt.Ledenvergadering Onderl.Brandverz. i^egint op donderdag 6 november en wordt
,:dan op zeven achtereenvolgende donderda-

25 okt,Ledenvergadering Oranje-vereniging:gen gegevenuT^: •19"50 - 21.30 uur.^aats.
25 okt^Viering ifO-jarig bestaan Brand- iwiokgebouw. Docente: zuster A.F.Monteban,

weervereniging -districtsverpleegster van de stichting
^27 okt.-l nov.Collecte St.Nicolaasfeest ;"Moederschapszorg en Kinderhygiene".
;28-29 okt.oud-papier-actie meisjesclub :Nadere_ inlichtingen en oppve voor-deel-

3 novvKennismakingsavond nieuwe inwonersiname by Zr.J.Grousejp/a wykgebouwjNieuw-
land 2^5 tel.253»

===QUD-PAPIER>ACTIE KiSISJESCLUB=== •

Be komende v/eken hopen de meisjes weer
;oud papier op te halen en welidinsdag 21
oktober de V/oudweren en Erven. Woensdag
22 oktober ten zuiden van de Parallelweg;

^ '2.8 en 29 oktober ten noorden van de Paral
;l6__dec .PlattelandsvrouweniKerstviering^^^O^g^yjgg^ Hopende dat het niet regent,anders

===SINT-NICOLAAS===: spoedig mogelijk daarna.-
:Zoals wij in ons vorig nummer raededeelden,___ mej.M.Mulder. ___
;zal de intocht van Sint Nicolaas dit jaar; --^pluimVEE- EN KONIJNEEHOUDERSVER.===
:anders zyn dan anders.De plaatselijke Zaterdag 30 augustus hielden wiJ onze jaar
imiddenstanders zyn enthousiast aan het ly^se jongdierendag van pluimvee.De jaar-
iwerk gegaan om van-deze intocht een lijkse zomerkeuring van jonge dieren,gebo-
ifeestelijk gebeuren te maken.Zij hebben in I969 werd in andere jaren tesamen
;werkoommissie gevormd,die de plannen na- ge^ouden met de konijnen doch dit was nu
:der moet uitwerken.De commissie .hoopt mogelijk daar veel keurmeesters exa-
:deze week klaar te komen en haar plannen moesten doen op 30 aug.De konijnenkeu-
;Voor t.e leggen.In ons volgende nummer ring werd nu op 20 September gehouden.De
ihopen wij het programma te kunnen publi- keuringen werden gehouden bij de heer T.W.
iceren. =:==Bruijn,Havenrak 11. Deze stelt iedere keer
• =:==ORANJE-VERENIGING=== weer zijn schuur gratis ter beschikking-j ,
^De Oranje-vereniging belegt een algemene waarvoor wij hem hartelijk dankzeggen.De
^ledenvergadering op donderdag 23 oktober keuring van. pluimvee werd verzorgd door
ieus. des avonds om 8 uur in de Leerkamer. keurmeester J.C.Kuijken uxt Bentveld.Het
:0p de agenda staat o.a. het punt:viering mooiste dier bij de grote hoenders was een
3 mei .1970.In verband hiermede is de op- Leghorn van P.Roos uit Broek xn Waterland
ikomst van zoveel mogelijk leden gewenst^__:met ZG.De mooxste kriel was van L.Slagt

uxt Broek in Waterland met Sussex,ook met
ZG evenals aan de Cochinkriel van Ingrid===GROENE KRUIS===

- . - - £J\J 0.0,11 VAC w XX-L. -t-w-I- * W*,*- — —

:Wij herinneren U nog even aan de Ledenver-j^^p^^. Monnickendam,die de eerste prijs
Igadering van het Groene Kruis. Deze wordt jeugdafdeling behaalde. Voorts be-
:ge.hou.den op maandag 20 oktober a.s. des kaalde• P.Roos met Leghorns 1xZG-1xGG-2xG-
;avonds om 8 uur in het nieuwe Wijkgebouw. P.Snieder met Rhode Island Reds 2x
•De agenda hebben wij in ons vorige nummer :2G_2xGG-3xG-1xVG.B.Kaper uit Monnickfendam
ireeds afgedrukt-Het zou plezierig zijn,in-;^.g^ Cochins 3xGG-1x&-1xVG. In de afdeling
idien deze eerste vergadering in het krielen was L.Slagt aanwezig met Sussex
I'nieuwe gebouw nu eens werd bezocht door ^i^riel en behaalde ZG en GG met Orpington

}_n,_.gropt_ aantal.leden.. ; r.Er.ee:



2xGG-1xG.G.Hoetnier met Oud Engelse Vecht-
kriel 1xGG-1xVG.In de jeugdafdeling
kreeg Ronald Kaper voor Cochin VG,Ingrid
Kaper met Cochins ZG en 2xG,Erik Kaper
met Cochin VG.De Bassette's van Stijnie
Geugjes 2xG.By het pluimvee v/erden 3
dieren buiten een bekroning gelaten. Er
werden 38 dieren ingeschreven»

(wordt vervolgd)__

==^0 JAAR BRANDWEERVERENIGING=r:=
Het is dit jaar ^0 jaar geleden,dat de
vrywillige brandweervereniging "Eensge-r
zindheid" werd opgericht. Was er dan voor
1929 geen brandweer in onze gemeente?Ja
zeker, maar dat was een z.g. plichtbrand-
weer.Het gemeentebestuur kon inwoners
verplichten om bepaalde werkzaamheden bij
de brandweer te verrichten.Dat dit v.el

eens aanleiding gaf tot moeilijkheden,
hebben we enige tijd geleden nog in de
Nieuv/e Noordhollandse Courant kunnen le-

zen in de rubriek;"Wat 40 jaar geleden
gebeurde". Door sa.menwerking tussen het
gemeentebestuur en het bestuur van de On-
derlinge Brandverzekering Mij. werd in.
1929 besloten een vrijwillige brandweer op
te richten. Deze vereniging kreeg de be-
tekenisvolle naam "Eensgezindheid".En al
zijn er na de 2e wereldoorlog allerlei
bepalingen op het gebied van ,de brandweer
veranderd,' in wezen is er niet veel ver-
anderd. Het element van de vrijwilligheid
is voorop blijven staan« De brandweer
heeft terecht gemeend dit jubileum niet
ongeraerkt voorbij te moeten laten gaan.
Op zaterdag 23 oktober' a. s.. zal het her-
denkingsfeest worden gevierd= 's Middags
tussen 1 en 2 uur zal het in de geraeente
aanwezige brandweermateriaal een rondrit
maken, eindigende bij het gemeentehuis.
Daar zal het personeel van de brandweer
officieel worden ontvangen door B.-en W.
In de loop van de dag volgt dan nog een
gezamenlijk diner en ('s avonds wordt in
de zaal Slagter te Zuiderwoude een feest-
avohd georganiseerd. In verband met de
•beschikbare plaatsruimte moet de toegang
tot deze feostavond helaas beperkt blijven
tot degenen, die daarvoor een uitnodiging
hebben ontvangen.

==^=.BURGERLIJKE STAND===^

geboren:Remco, zoon van J.L.van Zwol en
V/.C.H.van Gessel.

Krijn, zoon van R.Vos en F.den Hartoog.
getrouwd;Cornelis Langenberg,22 jaar eh
Gerarda Velthuijzen, 22 jaare

=== ADVERTENTIES===:

SLIJTERIJ__^_H_E_T

Kerkplein 9

_P_L_E_I_N_[;

tel.468

Baretto Italiaanse Vermouth

per liter /.3?33
Jonge Jenever per liter /c8,80
Dude Jenever per liter /.9,00
Vieux per liter /.9i23

Bols likeur Bernardine, Oragnac,
Moccafe, Sky Cream:

EEN MODI LIKEURGLAS KADO !.

WORDT DONATEUR VAN" DE BROEKER GEMEENSCHAP

DAMES

U alien stelt het zeer op prijs, dat
U goed en vakkundig behandeld v/ordt
en het KAPSEL krijgt dat goed bij U
past.
Gun U daarom heerlijk de tijd om
gezellig naar

DAMESKAPSALON "EMMY"

toe te komen.

Belt U s.v.p. voor een afspraak.
telefoon: 386

§LIJ?5?IiZ_l!CqNC0RpiA^_WIJNHANDE^

Biedt U deze week:

Frambozenbessen per literfles f»3)—
Zv/arte bessenwijn per literfles
Advocaat van eieren, .suiker en

brandewijn per fles: /.3j23
Jus d'orange per fles /'1j23
Jonge Jenever . per liter /♦9»50

Oude Jenever per liter /.9i73
Cognac per- liter , /.9?95

Citroen brandewijn per liter /.7i23
Een verfrissende landwijn . •

BON PATRON per fles /.2,30
Onze actie STARDLUST produkt.en*
gaat onverminderd door.Per fles /.3-53f

2 .flessen: • /.3.t9^
U belt 206 en wij komenI

C.DE VRIES

VOOR AL UW VERZEKERINGEN: '•

Administratie- en Assurantiekantoor

Jb.K.Honingh en J.Houtkoop
Parallelweg 17
Broek in V/aterland, tel. 02903-269
V/ettelijke Aansprakelijkheid;
Ongevallen; Ziekte; Invaliditeit;
Brand; Inbraak; Storm; Bedrijfsschade;
Ziektekosten; "Pleziervaartuigen; '
Auto; Motor; . Bromfiets; Glas;
Inboedels,woonhuizenjwinkels op
totaalpolis; Reis- en bagage;
Levensverzekering; Arbeidsongeschikt-
heid; Caravans.

55?5??f9L^???_PEpiCURE

Mevr. F.Brouwer , Broekermeerdijk 6, .
Broek in Waterland, tel .02903-4-12
Behandeling na afspraak. 00k aan huisi

VOOR UW BRANDVERZEKERING

naar:DE ONDERLINGE BRANDVERZEKERING MIJ

Parallelweg 17
Broek in Waterland,tel.02903-269

Premie stenen woonhuis /.0,40 per O/OO
Premie stenen-houten

woonhuis 0,83 per O/OO
Premie houten woonhuis /.I,— per O/OO
Vee en hooi /. 1,10 per 0/00

B E R K E F F , Laan 44, voor
RIJWIELEN en BROMFIETSEN:

1005^ SERVICE!!! "

. CAFE-RESTAURANT "CONCORDIA"
Verzorgt Uw vergaderingenrecepties,
bruiloften en partijen

GEZELLIGE INTIEME SFEER!

ZEER BILLIJKE PRIJZEN!

Beleefd aanbevelend, C. DE, VRIES


