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==AGSNDA==

21 okt. Vergadering geineenteraad
23 okt. Plattelandsvrouv/en e.a.vrouv/en-

verenigingen: optreden v.an "De
Flierefluiters" (te Monnickendam)

.27 okt. Ledenvergadering Oranje-vereni-
C ging (Leerkamer)
30/31 okt. en 6/7 nov. Festlviteiten 50-

jarig bestaan Fanfare Zuiderwoude
5 nov. Kennisraakingsavond nieuwe inwo-

ners (Broeker Huis)
17 nov. NCVB: Mej. S.-\. van Kamp "Hijn

werk bij de Kinderpolitie"
18 nov. Plattelandsvrouv/en: voordracht-

avond (o.a. in.'.Vest-Fries- dialect)
door mevr. van Laren-Zwuup
(Broekerhuis)

11 t/m 13 dec. Pluimvee- en konijnen-
houdersver.:tentoonstelling

15 dec. NCVB: Kerstavond
22 (of 23) dec. Plattelandsvrou ven:Kerst-

viering /28 okt,Ledenvergadering
""Onderlinge Branaverz .===

==IN MEMORIAM P. SNI5DFF==

Hoev/el het niet onze gev/oonte is ora in
dit blad personen te herdenken, die onze
gemeenschap ontvallen zijn, menen v/i j ,
dat er alle aanleiding bestaat om een
uitzondering te maken voor de persoon van
Pieter Snieder. Met hem is onlangs toch
v/el een zeer markante dorpsfiguur heen-
gegaan. Vermoedelijk zal hij wel de
laatste "echte" schoenmaker in Broek zijn
gev/eest. Haar dat niet alleen. Ook in het
verenigingsleven kv/amen wij hem nogal
eens tegen, Zo was hij gedurende lange
jaren magazijnmeester van het l/itte,later
Groene Kruis. Zijn arbeid voor deze ver-
eniging is het vorige jaar nog in het
licht gesteld, toen hij de zilveren speld
van verdienste kreeg. Actief v/as hij ook
in de pluimveehoudersvereniging en in het
muziekkorps. V/ij zullen Snieder, die los
van het bovenstaande ook nog een bemin-
nelijke en geziene figuur v/as, in ons
dorpsleven zeker missen. ,

Hed.

==CQNSULTATIFBUPEAU VOOR ZUIGELINC-FN^^

De eerstvolgende zitting zal i.p.v. I6
oktober een week later,. dUs op 23 oktober
gehouden v/orden. _ -

J. Grouse.

==LFDENV]I;RGADLRI ng ofanjb-vfrfnigi ng==^

Op 27 oktober houdt de Oranje-vereniging
een ledenvergadering in de Leerkamer,
Aanvang 8.3O n.m. Enkele punten op de
agenda: jaarverslag;

financieel overzicht;
berkiezing bestuursleden.

GAANDE EN KOMENDE MENSEN==

Bij onze opsomraing in het vorige nummer
onder dit opschrift: hebben wij verzuimd
aandacht te schenken aan de personeels-
wisseling bij de Rijkspolitie. Zoals b
wellicht al weet, is de heer Kv/antes on
langs met pensioen gegaan. In zijn plants
isthans in Broek gestationneerd de
wachtmeest'er J.T. Vellenga. Ook. voor hem
geldt een welkom in onze gemeente.

==VBRKEERSBORDEN==

In het vorige jaar heeft de geraeenteraad
besloten tot invoering van een aantal
verkeersraaatregelen in het dorp Broek.,
Door diverse omstandigheden is de uit-
voering van een en ander opgehouden.Thans
echter worden alle borden, die bij dit
verkeersplan horen, geplaatst. Het zal
natuurlijk even v/ennen zijn aan al dat-
gene, wat nu niet meer is toegestaan,
Deze maatregelen zijn genomen in het be-
lang van het geheel. Zij kunnen alleen
dan goed tot hun recht komen, als ieder-
een er zich ook aan houdt.I7ij doen een
beroep op ieders verantwoordelijkheids-
gevoel om met de veranderingen rekening
te houden. En natuurlijk zal de politie
op de naleving toezien. Het is echter
voordeliger voor U ora toezicht op U zelf
uit te oefenen. Voor de praktijk het be-
langrijkste: een-richtingverkeer langs
het Havenrak en een aantal stop-resp.
parkeerverboden.

^=ORANJE-VERENIGING==

Het Bestuur van de Oranje-vereniging .zond
ons een afrekening over de viering van
A-5 mei 1970 met het verzoek deze ter
algemene kennis te br'engen.• Gezien de
plaatsruimte geven wij deze afrekening in
enigszins verkorte vorra hier weer.
(yervolg andere zijde).

WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP



3 Mei feest 1970

1 Inkomsten
Bijdrage gemeente
Giften

Voorverkoop kaarten d.ni.v.
kv/itanties

Caartverkoop avond 5 niei
Diversen

Buffet

iSmballage

Totaal

5 Mei feest 1970.

Uitgaven

idministratiekosten

k mei 1970

Costen herdenkings-avond

3 mei 1970

Toiletwagen
geluidsinstallatie
luur stoelen,tafels,koffi,e-
<annen, glasvverk etc •
vervoerskosten

leges
drumband "Bloemenkwartier"

reiskosten Verkade-harmoni

prijzen optocht
materiaal om garage schbon
bruikbaar te maken

extra hulp in de garage
gezamenlijke maaltio'd
draiiken, etefiswaren^ snoop
waren

loterijcadeaux
diner juryleden .
kosten avond-programma
saldo

totaal

f. 1.000,—

223,—

- 3.^87,23
460,—
37,23

- 1.879,13
364,20

f. 7.612,83

f. 393,97

f. 246,03

f. 264,50
40,—

e

en

• 735,-
400,—

12,—
150,—

• 230,60
270,—

282,75
50,—

-795-03

2.477,18
106,—
78,75

808, —
235,—

f. 7.612,83

Us extra aantekening bij de uitgaven hot
volgende:
De garage van de Fa. Lindbergh is gratis
ter beschikking gesteld, de firma's'
Schaatsbergen, Halee en Ronday hebben hun
allerlei werkzaamheden belangeloos ver-
richt.

De Broeker' Kapel en het Cabaret der Lage
janden zijn eveneens belangeloos opge-
;reden. .

• ^=IJ3CLUB "aniDBDv;ouD:i;"=^
jeden die de L.IC. te Heerenveen wensen te
}ezoeken kunnen zich voor plaatskaarten
opgeven tot 23 oktober 1970 bij J.Blak-
born.
___ Seer.

=:=:BURGERLIJKB STAND= =

Onderlinge Brandverzekering ,,Broek. in
IVaterland".

Algemene ledenvergadering woensdag 28
oktober 1970 in Concordia te Broek in
l/aterland. Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen

3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
3. Jaarverslag
6. Financieel verslag
7. Verslag Comm. v. Toezicht
8. Bestuurs-verkiezing afbr. J, Visser,

K, Pilkes, J.C. Honingh alle her-
kiesbaar

9. Verkiezing Comm. v. Toezicht aftr.
J. Mars, herkiesbaar

10.^ Rondvraag
11. Sluiting.

P. Beets, seer.

Dameskapsalon
Burg. Peerebooraueg 2 tel. 366

Het adres voor een modern kapsel,
Specialiteit in bruidskapsels
Grote^sortering cosmetica

'Jij gaan nog. steeds door met de ver-
koop van DAHES PRUIKJES

Belt U even 366, en ik geef
U vrijblijvend advies.

•Emmy Suijkerbuijk,

GSDIPLOMEERD PEDICURE
Mevr. F. Brouwer, Broekermeerdijk 6,

tel. 02903-412
Behandeling na.afspraak, ook aan huis
Op advies van de dokter ook aanmeten
van STEUNZOLEN EN ELASTIEKE KOUSEN.

Restaurant CONCORDIA"

Dorpsstraat 1 - tel. 206 •
Door de aparte sfeer van dit eeuwenoude
Dorpscafe behoudt U een., prettige herinne
ring aan Uw feest ten gelegenheid van

U\v huv/elijk - ---------
Uv/ huv/elijks-jubileum ----- -

Uw receptie ----------
Uw familie-diner.

0. de Vries.

DeGROOTSTE keuze in merk
gedistilleefd vindt U bij

Slijterij. „Het Plein"
Kerkplein 9
tel. 468

Slijterij ,,
3orpsstraat 1

CONCORDIA"

tel. 02903-206

ev, M. van Oostveen.

Dankbet.uiging.

Voor de vele blijken van belangstelling
bij ons 23-jarig huwelijksfeest ontvanger.
betuigen wij onze hartelijke dank.

C. Pronk-Knip
J.- Pronk

Zuiderwdude, oktober 1970.

Bitroen Brandewijn per liter f. 7,30
jaar, Tonge Jenever per liter - 9,50

)ude Jenever per liter - 9,73
/Ognac 35/^ per liter - 9,95

Uw bestelling thuisi

B E R K E F F

Laan 44
voor RIJIVIELEN EN BROMFIETSEN

^00% SERVICE i i !' I } !


