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=== A G E 'N D A == =

15 dec.Uitv.oering toneelver."Tracht"
(Concordia)

13 dec.Uitvoering fanfare-corps Zuider-•
• woude (Slagter) ...

13-31 dec.Tentoonstelling "Broek in
Beeld"(Galerie De SwaenjLeeteinde
4-6)

15 dec.Markt pluimvee en konynen (Zuid-
einde 30)

16 dec.Plattelandsvrouwen (Kerstviering)
16-17 dec»Oud-papier-actie meisjesclub
15-31 dec.Kinderzegelactie
23 dec • Interkerkelijke Kerstzangdienst

(N.H.Kerk)
5 jan.Nieuwjaars-contact-avend

20 •jan.Trekking•verloting pluimvee en
_ _ konionenhoudersvereniging

===VERSGHIJNDATA==^=

In'verband met de komende feestdagen
raakt de dienstregeling van ons blad
enigszins in de war, Ons volgende nummer
verschijnt niet over veertien dagen (de
<!erstweek). Getracht zal worden wel een
nummer te doen verschijnen in de week van
29 dec,--3 Jan. (de Nieuwjaarsweek).Het
daaropvolgende nummer komt uit op donder
"iag 15 januari 1970 en dan weer normaal
om de twee weken.Inzending van copy voor
het nummer in de Nieuwjaarsweek uiterlijk

op_23 december a.s.

==r=BOEING, BOEING===

Marco Camoletti schreef een stuk. De to-

neelvereniging .Tracht nam het-op kaar
repertoire en Wim Sluys regiseerde het.
U kunt het gaan zien' en wel op zaterdagr-
avond 13 december a..5^ in "theater" Con-

zegt, het stuk heet ' "BOEING,BOEING",

daad.De loge is reeds uitverkocht en bij
de andere rangen gaat het snel.Zullen wij
zeggen tot 13 december.

TONEELVEEENIGING TEACHT_.

===KINDERZEGELACTI£===

In de week van 15 - 20 december wordt er

in ons do-hp de landeTyke' kinderzegelactie^
die op vele Nederlahdse postkantoren
v/ordt. gevoerd, ook in ons dorp gehouden.
Daar ons,postkantoor zich niet zo erg
voor een dergelijke actie leent,heeft het
bestuur van de Boerenleenbank de heerlijk
verwarmde hal ter beschikking gesteld
waar dames U graag de prachtige wenskaar-
ten (echt iets bijzonders) en zegels zul-
len tonen .Dagelijks van 9-12 en van 2 tot
3 uur.Vrijdags ook nog van 6-8 uur.Steunt
dit mooie v/erk en komt even kijken^Van 20
tot 31 december %kaarten verkrijgbaar bij
meyrouw Buster,Parallelweg 2lSl.

===SINT NICOLAASGOLLECTE 1969===
De opbrengst van de St.Nicolaascollecte

1969 bedroeg /. 1077 j 17.Een recordopbrengsit
Alle gevers en geefsters hartelijk dank.
Ook wil de vereniging voor openbaar Onder^
vdjs alle collectanten. (trices) hartelijk
dankzeggen voor de spontane v/ijze v/aarop
zij zich ook dit jaar v/eer beschikbaar
hebben gesteld.

Ver.voor Openbaar' Onderwijs.

===VAKANTIEREGELING OPENBARE SCHOLEN===

Voor het schooljaar 1969-1970 is het hier
navolgende schema van vakanties en vrije
dagen vastgesteld:
Kerstvakantie van 22 december I969 tot en
met 3 januari 1970. Paasvakantie van

cordia, Hoewel de titel U misschien nietS27 maart tot en met 4 april 1970.
Pinkstervakantie : 18 en 19 mei 1970.

kunnen wij U verzekeren, dat het ook dezezomervakantie van 29 .juni t/m 10 aug.1970
ceer wel een dolkomische avond beloofd

te v/orden.Vol verwikkelingen en komische
situaties.Kaarten voor dit "lachen,gie-
ren,briillenspektakel" kunt U verkrijgen
oij de heer IVira van Meel.U als donateur
op vertoon van Uw kaart en U mijnheer of
mevrouw a raison van /.2,50.Apropos.Ook
U kunt donateur worden.Het aantal plaat-

Koninginnedag: 30 april 1970.
Bevrijdingsdag; 5 mei 1970.
Hemelvaartsdag:7 mei 1970. '

^=^PLUIMVEE EN KONIJNENHQUDERSVER.===

De 3^ ste tentoonstell-ing die vrijdag 28
november door burgemeester te Boekhorst
werd geopend is een zeer geslaagde show

sells beplrktUook hier gel"dr"Se'hetSev-orden.Burgemeester te Boekhorst mocht
eerst komt, wie het eerst "Inder-^ian openingswoord constateren dat een



jaar snel voorbij gaat en dat dit mogelijk
een . der redenen is van een verflauwend

verenigingsleven (denk ook de t.v.hierbij)
; Van verflauv/ing is bij de Pluimvee en ;

kon^nenhoudersvereniging niets te raerken.
De tentoonstellingscommissie v/eet ieder :
jaar weer voldoende inzendingen voor deze
show te krijgen.Hierna bracht de tsntoon- j
stellingsvoorzitter dank voor de opening:
en bedankte tevens de heer Kiemersma die i

voor de tv/eede maal zijn bedrijfsruimte
enkele dagen ontruimde ten behoeve van de
kleindierfokkers»Ter opluistering waren ;
een aantal sierduiven ingezonden alsmede;
een konijn met jongen van enkele weken oud
Mede door de belangeloze medewerking van
de leden,kan het bestuur terugzien op
een geslaagde tentoonstelling.Hieruit is
gebleken dat de vereniging voldoende le-
ven bezit jaarlijks de resultaten van de
fokkerij te shov/en ook al gezien de stij-
gende lijn in het bezoek» De markt wordt
gehouden op maandagavond 15 december om
7 uur in de loods van de heer H.Kubbe,
Zuideinde 30,Broek in V/aterland.

In verband met ruimte-ge.brek kunnen de
gedetailleerde uitslagen thans niet
worden vermeld.

===nieuivjaars-cqntact-avqnd===

Mede gezien het succes van de contact-
avondjwelke het gemeentebestuur vorig
jaar belegde ter gelegenheid van Nieuw-
jaar, is besloten ook dit jaar een derge^
lijke avond te houden.En wel op maandag
5 januari a.s. vanaf 20o00 uur in het
gemeen-tehrUis.All-e inwoners zijn die avond
van harte welkom.
-o-o-o-o-o~o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

f ===huisvuilophaaldienst^=^= i
j'ln verband met de Kerstdagen wordt de i
3dienstuitvoering van de huisvuilophaal-^ij
odienst als volgt gewyzigd.De route van ^
odonderdag 25 december wordt gereden op ^
ov/oensdag 2k december.De gehele gemeentei
owordt dus op deze v/oensdag bezocht. i
^-O-O-O-O-O-D-O-O-O-O-O-O-D-O-O-O-O-O-O-O

=:=:=0PBR£NGST CQDLECTES==^

De blrndencollecte, welke gehouden werd
van 9-15 novembsr j.l. heeft /.505?—
opgebracht (Broek in V/aterland /^255i75j
Zuiderv/oude /.55j— en Uitdam /.1^-,25).
De collectricesjgevers en geefsters
hartelijk .dank!

Uit naam v.d;Blindenhulp
T.Verwei j-Buitenhuis.

En de volgende collecte die is gehouden,
was van 2k - 2^ november voor het Gees-
telyk Gehandicapte Kind, die door omstan
digheden in onze gemeente later gesteld
raoest worden dan de landscollecte,waar
vie aan herinnerd v/erden door radio en

t.v.Toch heeft het nog het mooie bedrag
opgebracht van — .Ook daarvoor
alien hartelijk dank. (Broek in Water-
land /.258, — ,Zuiderv/oude /o43t—
Uitdam /.9,—)

Contactadres van ver.Soc.

Ped".Zorg voor zivakzinnigen
T.Verweij-Buitenhuis.

===VERLO^-~
Speciale afsluitdop met aandraaiwiel van
grote olietank.Terug te bezorgen bij

^ T.J.van GogjDe Erven ^0-,'

=:==BURGERLIJKE STAND===:

Geboren^Marten Barteld,zv F.A.de Groot en
P.G.Allersma.Bart, zv A,M.Hurkmans en
E«,M.den Boer.Esther,dv W.Nooij en K.C.Mo-
lenaar.Jan,zv J.Dobber en E.J.J.van Die-
ren. Ant.ie Jannetje,dv J.K.Bakker en J«>
van VeencCornelis jzv A.Nooij en P.H.Rozen-
daaI.Sylvia,dv A.van der Keur en M.E.van
den KoekoDieuv/ertje Harma Elles,dv Do
iVals en M-EoF.Euiter.

ondertrouwdiMenno Jan Stad,27 jaar en
Solita Margaretha Kwantes,27 jr.Jan de
S^nijg,28 jr en Katriena Roodt,l8 jr.
Pieter Jan Peereboom,73 jn en Trijntje
Hoogland,^5 jrvJochera Jan Krook,25 jr en
Sylvia Mery Nonja Lyda van Ringelenstein,
25 jr<,getrouY/d;lVillem Dirk Sluijs,22 jr
en Erica Brand,25 jr^ Heleendert Hester
Haars,26 jr en Neeltje Kok,21 jr.-
overleden: Pieter Schaatsbergen,66 jr,
echtgenoot van M .Beers.Pieter Peen,
6l_jr. 5weduv/naar van L.Kok.

GlgiE|OMEERD^PEDICURE

mevr. E.Brouwer, Broekermeerdijk 6 .
telefoon 02903-A12.
Behandeling na afspraak ook aan huis!

• B E R K E F F

Laan A4. Voor RIJWIELEN en
BROHFIETSEN: 100^ SERVICE

DAMES

U alien stelt het zeer op prijs,dat U
goed en vakkundig behandeld wordt en
het kapsel krijgt dat goed bij U past.
Gun U daarom heerlijk de tijd om _
GEZELLIG naar DAMESKAPSALON "EMMY" "

toe to ko:Tien»Belt U s.v.p. voor een
afspraak. Telefoon:02903-586

SLIJTERIJ "CONGORDIA" 17IJNHANDEL

Biedt U deze week:

Frambozenbessen per literfles /.3j--
Zwarte Bessenwijn'p. literfles /.3',—
Citroen Brandewijn per liter /,7,25
Onze actie STARDLUST PRODUCTEN gaat
onverminderd door'. Per fles /•3*35

2 flessen /.5)95
J belt 206 en ivij komeni C.DE VRIES

VOOR UW BRANDVERZEKERING naar:

De Onderlinge Brandverzekering Mij.
Parallelweg 17jBro.ek in Waterland

telefoon:02903-269-
Premie stenen woonhuis /.0,A0 per O/OO

[Premie stenen-houten
woonhuis /.0,85 per O/OO

Premie houten v/oonhuis /.I,— per O/OO
Vee en hooi 1,10 per O/OO

CAFE-RESTAURANT "CONGORDIA"
verzorgt Uw Vergaderingen,Recepties,

Bruiloften en Partijen.
Gezellige intieme sfeer..
ZEER BILLIJKE PRIJZEN!

Beleefd aanbevelend,C.DE VRIES.

VOOR AL'UW VSRZEKERINGEN:.
Administratie- en Assurantiekantoor

Jb.K.Honingh en J.Houtkoop
Parallelweg 17: tel.02903-269•
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? DE REDACTIE WENST ALLE LEZERS I
0
1

-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

PRETTIGE KERSTDAGEN TOE.


