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:==A G E N D A=== ===OUDERAVOND O.L.SCHOOL !===

:28-29-30 nov.Tentoonstclling pluimvee on Verslag van de Ouderavond van Openbare
konijnen

:29 nov.Klaverjasdrive(Concordia)
:29 nov.Toneelavond Waterlandse Jongeren

(Zaal Slagtor)
i9-10 dec.Oud-papier actie Meisjesclub

Lagcre School in hot Broeker Huis.

Op 6 november j.l. word wear een Ouder
avond van deze school gehouden in het
Broeker Huis, waar o.a.de verkiezing van
do nieuwe leden van de oudercommissie>13 dec.Uitvoering-toneelver."Tracht" nieuwe xeaen ue uuu^xuuiHmu.ooa.«

^16 dec.Platteiandsvrouwen (KerstYiering) glaatsvond. Vnor de volledigheid geven wij
:i6.17 dec.Oud-papier actie Meisjesolub ? haernnder een complete Ixjat van de
;23 dec.Interkerkelijko Kerstzangdienst

hieuwe samenstelling van deze commissie

120 janiyo Trekking ve^loting ver .pluimveeM'̂ vr.E.Beunder-de Jong Wagengouw 30
en konijnenhouders Mevr• E. de Gooijer-Brand, secrotaresse ,Wr)ud-^

/l3 deo.Markt pluimvee an konijnen (per- j
• ceel Zuideinde 30) __Br.G.de Haart, Zuideinde 17a
•=== —^evroB.Honingh-Nierop,Parallelweg -17»tel.

: i =:==SPREBKUUR BURGEMEESTER=== 269
:Het eorstvolgendo avond-spreekuur van de Hr.M.V/.Iiaars, Dr.C.Bakkerstr. I8 ,tel.373
;burgemeestcr wordt gehouden op maandag Hr. P. Cossee ,vnorzittor , de Erven 1',telAl5
;1_decomber a.s.van 8.30 tot 9»30 uur. __Jy[evr.T.Verwey-van Elten,Broekerraeerdijk 37

===PLUIMVEE-EN KONIJKEMHOUDERSVER. ===== Hevr.A.Kesting-Schaafsma ,Ecelestr.22 , tel.
:0p Vrijdag 28 november begint do jaarlijfc- 390.:VM VXJ.JUCIK C.U V «1UU Ci wegj-iio -i-j-^ , , J_ -r, • J- Q

:se tento-onstelling van Pluimvee, Kcni jnenPr. H. Drost ,penningmeestor, Buxtenweeren 8.
•jen Gavia's weer in de loods van de hear aanvang van de avond had de voor-
JJ.Riemers'ma aan het eind van de Molengouw;.fitter reeds de aandacht gevestigd op eeh
;Do route haar de tentoonstelling zal doori^pietal punten n.l-
;pijltjes worden aangegeven.
•stalling is geopend:
:28" nov.van 20.00-22.00 uur

;29 nov.van 10.00-22.00 uur
:30 nov.van 10.00-18.00 uur.

;=z=Mc is j e sclub ===
OUD-PAPIER-ACTIE

De tcntoon- il.Het contact tussen de •Oudercommissie en
Burgemeester en Wethouders, waarbij naast
;een aantal positieve punten van dit contact,
"als zeer teleurstellend ward aangemerkt,
dat na 3 jaar nog steeds geen schoolraad

•Tevens hebben kinderen tot 1^ jaar op Za-geinstalleerd.
jtcrdag 29 nov.van 10.00-12.00 uur vrij 2.Het contact van de Oudercommissie met
itoegang. Wij hopen dat velen de tentoon- Het onderwijzend personeel. Voorzitter
istelling zullen bezoeken. De markt wordt pnthuldc, dat'naast de normale activitei-
;op Maandag 15 dec.gehouden om 7-00 uur in^en van de Oudercommissie zeer openlijk
•do garage van dc hear H.Kubbe, Zuideinde iie kwaliteitcn van het onderwijs en het

•302. Brnek in Waterland. jDeleid op school op de vergaderingen van
O.c.ter sprake worden gebracht. Hij

isprak dc hoop uit, dat die gesprekken ge-

iBij gord weer komen we 9 en 10 dec. ten kunnen worden als een eersto
izulden van de Parallelweg weer langs om winstpunt in de pogingen het voile ver-
Ihot oude papier op te halen. 16 en 17 deci.trouwen in het Openbaar Onderwias to
ikomen we in het aiders gedeelte van het Waterland to herstellen.r;^ voorzitter richtte zich tot de ouder
A== -~^n riep hen op, (in het bijzonder diegenen
; ===KLAVERJASSEN=:== Hie op deze avond verstek haddcn late.n

s

j'Zaterdag 29 Nov. grote klavorjasdrive in gaan)dat de school niet alles alleen kan
•Cafe Concordia. Aanvang .8.00 uur. -doen. Men meet meer contact zoeken met

. . Vole, prac-htige prijzon.. . onderwijzend porsoneel, met het hoofd. van
i Het bestuur K.B.W. __Jde school, met de oudercommissie. Maar
: bovenal, men moot belang stellen in he't



;Wel on wee van hot kind op school en thuis na U eeh 'definitieve heslissihg' kuht'he^
:de juisto sfeer scheppen cm het leerproces men.Hot gaat maar cm een betrekkelijk
;2o good mogelijk te laten verlopeno klein aantal woningenjwij moeten U dus wel
:Na de pauze werd door de Heer Braakhuio :in overweging geven niet al te lang te
:een boeic-nd betoog gehouden over de moder-^achten,.
ine ontwikk'elingon in ha-t testan. van : . =
ischoolkinderen, Hij bepleitte een vervroe-^ BEJAARDENS0CIii!T5IT^
iging van deze test on de mogelljkheid irnnr i °P
hierdoor tot een begeloiding van school C nov.j.1.gehouden ten bate van de kas
;en onderwijzend personeel te komen. de oejaarden-societeit, heeft alle
Ifa doze lezing ontspon zich een zeer lo- bedrag van
yendige discussie, :ca„i. noo,—blee.-c de opbrengst te zijn,
• ^ n j • ' ;Het bestuuT van de societeit wil lane's• de Oudercommissic ^angs
i ==:=:dez« weg nartolijk dank zeggen aan alien
: NICQLMS^^it: :die hebben raedegeholpen cm dit succes te
Baj het terugblikken op de intocht van St:>f^halen. Dit geldt dus zowel voor degene
iNicolaas in ons dorp op jM.zaterdag blijfu die aan de voorberelding hebben meege-
;als voornaamste herinnering het feit^ dat^daan als voor do "Clientelo".
izoveel mensen waren uitgelopen cm gctuigc; .^-BUEGEET TTKF
:te zxjn van deze intocht. Een inderdaad .ren •
indrukwekkende menigte bogroette do Sint —^-Maxcol Jurrio,zoon van L.J.do
-en vergezc-lde hem op ziin rondrit dnor heio"^^ ''
:dorp. En ook de drukte in Concordia en Dikkers,l8
het Broekor Huis was overweldigend. Alleen,,, Marretjo Johanna van Veen,19 jaa
hierom '-al mag --van" een sueces ĝesproken van Blees,83 •jaar ,echtgeno
worden„ Maar ook de verzorging van het Dxrk- Tro.mp wonende te Beemstcr.__
:festijn door de middenstandsvereniging v/as
prima., Na-tuurlijk waren q't een paar schoonp
heidsfoutjes •>pat kan moeilijk anders bij ••
:zo'n eerste keer.. Zo het ontbrekcn van" eeii|

'Oil t i esL:geluidsinstallatic b,v..Maar zulke foutje_^
;zijn niet; erg, Een volgende kee.r kan en r
izal.^er zeker'rekening mee gehquden worden:
Moeilijker is natuurlijk om te .voorspelleh'
hoeveel kinderen van de gelegenheid.ge-

.. bruik maken-.om.Ginterklaas een handje te
komen geven en een pakketje in ontvangst j
;te nemon, Hoewel. goed uitgerekend en met :

.:cen grote marge naar boven, bleek.het aan-
;tal pakketjes op een moment toch te v/einig
;te zijn. Hieraan is -niet voel- te dc.en, ,om-

,;-:dat onmogelijk te voorspellen isr.qf.en '
ihoeveel ..kinderen van :elders naar Broek . ;
^:toe komen op .zo ' n middag.En politio-agen-^
:bje gaan spelen vocr de deur? Dat strookt-,
:niet met de geest van het St.JlicGlaasfcest.
jHierover moeten de organisatoren nog maar_
:eens peinzen.Daar hebben ze nog een jaar ; ---- ^
:de txjd voor.Overigens gaarne hartelijk' dank ^lot-spraij in handig zakformaat 1,75
yoor de plezierige middag, ons alien be- j V/ash And shine met spons " 4,25
hSmd' - • Qu ick "Dol i sVi nr he

• . =:::3=W0NINGB0UW '̂̂ r:. . .
.In aansluiting op een aantal woningwetwo-
.ningen,, te bouwen door do woningbouwver-
:eniging "Meerveld"is een plannetje- ont-
yikkeld voor de bouw .van sen .blokje var^
:6^ko,opwonlngen, Deze .koopwoningen zijn

bestemd voor Broeker woning-.
jzoakenden..Op een bijeenkomst met da wo- ^
ningzoekenden is. dit plan besproken en ... :
:enige gegadigden hebben zich reeds gemeldi
:Nu zou het kunnen zijn, dat er.onder de
.•ingezetenen, welke ,reeds in een huis wo-
:nen,,zijn, die het, op. prijs zouden stollen
jzp'n eigen woning te bezitten.Ook zij kunj-
:nen zich melden voor, deelname aan, dit
:bouwproject, Voorwaarde daarbij is-, dat
.zij een woning yrij maken, welke weer
:door een. woningzo.ekende -uit de eigen .ge- |
:meente kan, worden bewoond, . Als U interesse
•heeft., kunt II zich ter gemee-nte-secretari
:opgcven. .Dat. verplicht U nog tot. niets.
:U krijgt. dan de nodige gegevens over de
•^'^Amugen,. de kos.ten etc . toegezondcn ,v;aar—

===ADVEETENTIES==^

Wilt U Zwarte Piet
in huis?

Belt U dan 02q6Z-2QQ

GOOPEEATIEVE EAIFFEISEMBANK ^
• BEOEK IN V/ATEELAND & OMSTREKEN.

ATTENTIE:

In yerband met St,Nikolaasavond
op vrijdag.,5. decembor a.s.is ons kantqpr
die ayonci gesloten^Daarentegen zijn
wij die dag 's middags geopend van
2.00 uur tot 4,50 uur in plaats van
2,00-5">00 uur, ' _
— CoNooi.i ,Dir.

To huur

een paar volkstuinen
te bevragen nij het.bestuur

K. Tiiin , -Eoomeinde 9'
H.Mulder , -Wage'n^ouw 40

Vocr de a. s, Siht-Nic'olaas•

Quick polish met gratis trOl 5,45
Brandblus apparaat 10
i/ollen Auto plaids • ' • . . . >14
Auto Wasborstels vanaf • g'
Vouwfietsen zolang de voorraad'strekt
•van 1,159,--. Vcor f,110,—
In oils pompstation-kunt U iiu ook ' '
Stereb' langspeelplaten kopen varaf
1-5,90- tot f, 19550- •-

BvP. Service"'Station
MiKeldermain & Zh.
Parallelweg 51' "

" CAFE/EESTAUEANT. "CONCOEDlA"
Verzorgt Uw vergaderinger .,recepties ,
bruiloften en partijen.GEZELLIGfc INTIE-
ME' SFEEH! ZEES BILLIJKE PEiJZENI '

Beleefrl aanbevelend, C.DE VEIES
*/00E AL UW VEEZEKEEINGEN:Administratie-
eia Assurantiekantoor Jb.K.Honingh en
J.Houtkoop Parallelweg I7 Broek in WaJ^

-terland,-tel.02905-269: Wettelijke Aanspra.-
kelijkheid;Ongevalieh;Ziekte;Invaliditeit;
Brand: Inbraak; Storiv;Bedri jfsschade ;Ziek-
tekosten;Pleziervaartuigen.


