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BROEKER GEMEEN5CHAP
OR.GAAN VAN DE STICHTING „DE BROEKER GEMEENSCHAP"

=1== AGENDA ==

13 nov.Plattelandsvrouwen (lezing over
"Humor")

13 nov*Dansavond in het Broeker Huis
19 iibv.Bazar Bejaardensocieteit
22 nov.Intocht Sint Nicolaas

28-29'-30 nov.Tentoonstelling Pluimvee en
konijnen

13 dec.Uitvoering toneelver."Tracht"
16 dec.Plattelandsvrouwen (Kerstviering)
23 dec. Interkerkelijke Kerstzangdienst

=== V E..R L 0 R E N ===

.Gouden broche oj) voetpad tussen- Havenrak

.(Ppsch) en-Nieuv/iand.Terug te bezorgen
mevr.I.NooijjNieuwland 31jBroek in V/ater-
land.

==:=DANSAVOND IN HET BROEKER HUIS===

Wij herinneren de jeugd nog even aan de
dansavondjwelke a.s. zaterdag 15 november
wordt georganiseerd in het Broeker Huis.
Aanvang 8 uur. Dansmuziek -door The
Maro'.s uit Zaandam.Entree /.2,--r per per-
goon.Het Broeker Huis.nu dus eens niet
yoor de buitenlandse, maar voor onze
eigen jeugdl Op grote belangstelling
wordt gerekend! __

.===VERKOOPMIDDAG BEJAARDENSOGIETEIT===

A.s.woensdag 19 november verkoopmiddag
van de beJaardensocieteit.In het Broeker
Huis vanaf 2 uur.Er is v/eer veel te kopen
en te beleven.Vooral met het oog op het
naderende St*.Nieolaasfeest kunnen wy U
een bezoek aan deze bazar aanraden.U

vindt er beslist iets van Uw gading.En de
baten komen ten' goede.' aan de kas van de
bejaardensocieteit, zodat U nog een goed
doel steunt ookl

::i=PROGRAMMA VAN DE INTOCHT VAN==:

===STiNICOLAAS OP 22 NOV. A.S.==:

1,00 uur:aankomst van St.Nicolaas per
• •boot aan de steiger

1.15 uuriofficiele ontvangst Gemeente
door Burgemeester te Boekhorst

1.30. uur..:aanvang opt.ocht met raedewerking
van muziekco'rps "via-Roomeinde,
LeeteindejKerkplein,Havenrak,
Dorpss.traat,Prov.weg naar ,de
brug,Eilandweg,Corn,Roelestr.,

' Molen'gouw, Zuidei'nde ,Eilandv/eg,

/eerder worden geleverd i.rv.ra, verzending naar het buitenland .De prys van de complete

Provinciale weg tot Garage Kel-
derman,Parallelv/eg, Burg.Paul-
plantsoen, Nieuwland ,Moerland,
Oosteinde,Buitenweeren,Nieuwland.
KeerngouwjKerkplein (aankomst
ca, 3 uur).

.00 uur:Filmvoorstelling in het Broeker
Huis voor kinderen van 9 jaar
en ouder

,00 uur:0ntvangst van kinderen beneden
9 jaar door Sint Nicolaas in
Concordia,

Om de intocht zo feestelijk mogelyk te
laten verlopen,doen wij hierby een beroep
op alle ingezetenen,die aan bovengehoerade
route wonen,om de vlag uit te steken.
Met het oog op het afhalen van de kinde
ren uit Uitdara en Zuiderwoude ,.verzoeken
wy de betreffende ouders dit te raelden
aan de Heer de Graaf te Uitdam ende

Heer J.Slagter te Zuiderwoude,Vertrek-
tyd voor Uitdam:l2.15 uur vanaf de
Openbare School*Vertrektyd voor Zuider-
v/oude: 12,20 uur vanaf Cafe van de Heer

J.Slagter,
Het Werkcomit§ gezamenlyke Middenstandi

==:=KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN-AKTIE

VAN DE GYMNASTIEKVERENIGING "SPARTA"=

Maandag 17 november a.s, gaat de Kerst-
en Nieuwjaarskaarten-aktie van "SPARTA"
weer van start.Ongetwyfeld zult U zich
de vorige serie afbeeldingen van Broek,
uitgevoerd in linoleumsnede, nog herin
neren.Op verzoek van velen,in het bijzon-
der van hen, die het vorig Jaar teleur-
gesteld moesten v/orden omdat de overwel-
digende aanvraag de beschikbare voorraad
verre overtrof,heeft het bestuur van de
vereniging opnieuw een beroep gedaan.op
de Heer J.Dekker. Voor Sparta heeft deze
Heer Dekker dit Jaar een serie van 5
kaarten ontworpen,die zov/el in keuze van
onderwerp als in uitvoering de serie van
het vorig Jaar volledig in de schaduw
stelt.Van 1? november af zullen Jeugd-
leden van de gymnastiekvereniging U deze
serie tonen en Uw bestellingen gaarne
noteren.Aflevering van de bestelde kaar
ten (inclusief envelloppen) geschiedt
in de tweede week van december.Op speci-
aal verzoek kunnen raisschien enkele serie



; serie is twee gulden vijftig,waarvan nai
. aftrek van de gemaakte kosten,de baten

ten gunste komen van de gyranastiekvereni-
. ging "Sparta".Door de gestadige groei
; van dezb" vereniging is men genoodzaakt
: de toestellen te verbeteren,te vernieuwen
: etc, teneinde aan de maximale eisen te
; kunnen voldoen.Door Uw steun zal het be-'
: stuur daartoe zeker kunnen overgaan,ter-:

wijl U bovendien in het bezit komt van
een serie bijzondere prentkaarten van ons:
mooie dorp.

^ HET BESTUUR. •
===emsge™dhmd===

Bij het goed geslaagde feest van het 40- ;
jarig bestaan van de brandweerverenigingj
is weer eens gebleken hoe goed deze naam
gekozen is, Het mooie bloemstuk;geschon-:
ken door de oudleden J.BlakbornjP.Blak- :
born,J.Grift en J.Zonneveld van Zuider-
woude aan do jubilerende vereniging en
het bloemstuk van het Bestuur staan
prachtig bij mij in de kamer, Hiervoor mijn:
hartelnke dank.

P.Ent. :

=.^=NATIONALE. JEUGDKOLLEKTE 1969==^=
~="DE JEUGD. VERSIERT HET WEL"=~

•VOOR DE A.S. SINTNICQLAAS
Slotspray in handig zakformaat 1,75
VALMA V/ash and Shine met spons 4,25
VALM Quick polish met gratis

- trol 5,45
Brandblus apparaat 10,
IVollen autoplaids 14,95
Auto wasborstels vanaf 8,
VOUWFXETSEN zolang de voorraad

strekt van /.159,— voor /.HQ,—
IIn ons pompstation kunt U nu 00k
•STEREO LANGSPEELPLATEN kopen vanaf

f.3,90 tot /,19,50
BoPo SERVICE STATION
M„Kelderman en Znr
Parallelweg 31

Cafe--Restaurant " C 0 N C 0~R D I A
•Verzorgt Uw Vergaderingen,
ReceptieSjBruiloften en Partyen

Gezellige intieme sfeer;
ZEER BILLIJKE PRIJZEN!

Beleefd aanbeveled. C.DE VRIES

: In de week, van 17-23 november a.s.- v/ordt:
; in het gehele land aandacht gevraagd
: yoor de Nationale Jeugdkollekte.Boel van:
: deze inzameling is steun te .verlenen aan;
: het jeugd- en jongerenv/e.rk in al zijn
: vormen.Bij alles v;at er over de jeugd in
: kranten verschynt en op de tele.visie te'
: zien is,zou men wel eens-kunnen vergetenj
: J.s^gdiverk nog steeds bestaat;ryk.
: gevarieer.d 2elfs,van padvinders tot na- ;
; luurvrienden,van studieclubs tot jeugd-
: scoieteiten,vanclubhuis tot hobbyclubs.;
: Maar-hoe verschillend het jeugdwerk 00k i
: moge zyn,er is^^een ding dat ze gemeen
: hebben; financiele proble.men!! Ondanks by-
; dragen van overheid,steun van de ouders ^
: en de jeugd zelf.,blijven er tekorten-Ook i
: omdat de kasm.iddelen nooit toereikend-
: zijn,is het moeilijk om wat outillage
: betreft met de tijd mee. te gaan..,Teneinde :
: het tekort 'een beetje te helpen opheffenj
: organiseren de N̂ederlandse .Jeugdg.emeen—
• schap en het Nationaal Jeugdzorg Ponds
; landelyke, .inzameling,waarby :
: '.S^at om de .plaatseirjke,..,.j.e.ugd- :
: kassen te spekken, 00k in onze gemeente,:
: Een goede gelegehh-eid voor de ouderen om'
• te bewyzen,dat ze werkelyk achter de
• jeugd staan en bereid zijn hen een beetje^
: te.helpen op de -weg naar volwassenheid, :
: die o.pk wij met vallen en opstaan hebben •
: moeten leren gaan.Het zal de jeugd zeli i
.zijn,die straks met kollektebussen gev/a- j
pend op pad gaat.In onze gemeente wordt :
de nationale jeugdkollekte I969 georgani-

; seerd door de plaatselijke gymnastiekver- :
eniging "SPARTA"'en de plaatseiyke voet-;
balvereniging "S.D,0,B„"

=^==BURGERLIJKE STAND^z=^' ;
ondertrouvjd:Heleendert Haars,26
jaar en Neeltje Kok,21 jaar,
Giatti,Alberto Antonino,30 jaar en van !
der Leest;Cornelia,27 jaar^
getrouwd:Gornelis Zonneveld,24 jaar en
Dirkje Splinter523, jaar..

GEDIP.LOMEERD" PEDICURE
IMevr „PrBrouwer; Broekermeerdyk 6:5-
Broek in Waterland, tel .02903-4,12 ,
Behandeling na. afspraak ook aan:H'UISl

I VOOR mv BRANDVERZEKERING NAAR:-
De Onderlinge Brandverzekering- Mij.
Parallelweg 17jBroek in Waterland.
tel,02.903-26-9 " . • . •
Preinie' stenen woonhuis /.0,40 per O/OO
Premie stenen-houten A

woonhuis /.0,85 per O/OO
Premie houten ,woonhuis jf, T,— per O/OO
Vee_en hooi' ./.1,1Q per O./OO

dames...-,
U alien stelt het zeer op prys,dat-U
goed en vakkundig behandeld. wordt
en-het;kapsel krijgt dat' goed" by U past.
Gun U daarom heerlijk de tyd ,ora. gezelli^
naar DAMESKAPSALON-".E M M Y " toe.
te komen.Belt U s.v.p. voor een

_afspraak.Tel.566,

VOOR AL -UW VERZEKERINGEN;
Administratie- en Assurantiekantoor
Jb,K;Honingh en J. Houtkoop
Parallelweg 17,Broek in Waterland,
tel.02903-269
Wettelyke Aansprake.lijkheld;Ongevallen.;
Ziekte: Invaliditeit;Brand;Inbraak;
Storm;Bedryfsschads;Ziektekosten;
Pleziervaartuigen; Auto; Motor; Brom-
fiets; Glas; Inboedels,woonhuizen,win-
kels op totaalpolis; Reis- en bagage;
Levensverzekering; Arbeidsongeschikt-
heid; Caravans.

liliTERIJ^^CONCORDIA^JVlJim^
Baedt U deze weekJ

Framhozen bessen per liter-fles /.3.,
Zwarte bess.enwyn per literfles.; ^">3,.—
Advocaat van eieren,suiker en brandewijn

per fles /.5,25
Jonge jenever per fles'/.9,50

U belt 206 en wij komen!
• C.DE VRIES

B E R , K E F F
Laah 44

voor rijv/ielen eh bromfietsen:
WORDT DONATEUR VAN.DE BROEKER GEMEENSCHAP! 100^ service 1 t


