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V=AGE]Mr)S==
Da STICHTING DROEP^^ GEMEENSCHAP"

Goiiwzee -Kapel 'uit'' Monni'dkendam .'Aanvarig
30/51 okt,)Festiviteiten ^O-jarig bestaariS uur. 7 november wordt wederom hetzelfd

programma afgewerkt waarbij iedereen
tegen entreeprijs toegang heeft. Ook dan
is de aanvang 8 uur. Voor beide avonden
bal na. Zoals U ziet is het een program
ma wat de nodige zorgen en kosten met
zich mee heeft gebracht. Mocht U menen
onze jubilerende vereniging financieel
met dit gouden jubileum te steunen, dan
kan U Uw gift storten bij de Coop.
Raiffeisenbank Broek in V/aterland t.n.v.

onze •vereniging. " _ ^
- J.G. Honingh.

De "Broeker Gemeenschap" wil de jubile-_
rende fanfare hartelijk gelukwensen. V/iJ
hopen, dat de komende 50 jaren rainstens
evenveel succes zullen opleveren als de
afgelopen periode.

6/7 nov. )fanfare Zuiderwoude
31 okt.-22 nov. Expositiel-'Iachteld Hooyen

(Galerie ,,De Swaen"
k nov. TJitstapje Bejaarden-societeit
5 nov. Kennismakingsavond nieuwe in-

woners (Broeker Huis)
12 nov.' Vergadering Nut van 't Algemeen

(Leerkamer)
17 nov. NCVB: Mej. S.A. van Kamp "Mijn

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

avond (Broeker Huis)
21 nov, Intocht Sint Nicolaas
30 nov. Ledenvergadering Groene Krui-s

(wijkgebouw)
11 t/m 15 dec. Pluimvee- en konijnen-

houdersver.:tentoonstelling
12 dec. Toneeluitvoering "Tracht" (Con^

cordia)
14 dec. Pluimvee- en konijnenho.udersver.

markt

15 dec. NCVB: Kerstavond
22 (of 23 dec.) Plattelandsvrouwen:

Kerstviering
26 jan. '71 Pluimvee en konijnenhouders-

ver.: prijsuitreiking en trek
king verloting

==50 .iaar Fanfare Zuiderwoude==;
A1 enkele raaanden heeft U op de agenda
van ons blad kunnen lezen dat 30/31 okt.
en 6/7 nov. de Festiviteiten van het 50-
jarig bestaan van de muziekvereniging
"Zuiderwoude" plaats zullen vinden. iVelnu
vrijdagavond is het dan zover dat de
eerste avond van start gaat.Het feest-
programma ziet er als volgt uit:30 okto
ber een concert in de Ned.Herv,Kerk met

medewerking van het Zangkoor uit Broek
in vVaterland. Aanvang 8 uur. 31 oktober
des middags van 2 tot 4 uur recipie^en
bestuur en leden in de,,Dorpsherberg
waarna 's avonds om 7 uur een koffie-

tafel wordt verzorgd voor de leden en
genodigden. Daarna wordt een cabaret-
avond verzorgd door leden van de toneel-
vereniging. 6 november a.s. wordt weder
om deze cabaretavond gehouden speciaal
voor de ingezetenen van Zuiderwoude waar
bij medewerking wordt verleend door de

Red.

==EX?OSITIB==

Machteld Hooyen exposeert go.uches in
Galerie ,,De Swaen", Leeteinde 4 te Broek
in V/aterland. 31 oktober tot en met 22
november 1970. Dagelijks van 10-15»
's zondags van 12-17 uur. Geopend vanaf
zaterdagmiddag 31 oktober, 15 uur.

^=NIEUV/S VAN DE BEJAARDEH-SOCIeTEIT^^

De leden van onze club gaan woensdag 4
nov. a.s. een bezoek brengen aan het Dol-
firama te Zandvoort. Vertrek van het par-
keerterrein aan het Nieuwland om 12.30
uur. Thuiskomst + 5*30 uur. Ook niet-
leden bejaarden kunnen dit „uitje" naar
de dolfijnen-show meemaken. Kosten f.Vi
per persoon, alles inbegrepen.U heeft
interesse? Deelname opgave tot uiterlijk
31 okt. a.s. bij mevr.Buster,Mevr.Terp-
stra-van Zaanen, K. Tuin en ondergeteken-
de. Een middag uit, goed voor U!

Jan Nierop.
P.S. V/ij hebben nu ook een darabord en een
dominospel. Dinsdags van 2 tot 5 uur
hebben wij onze societeits-niiddag. U
bent welkom.

-=KENNISMAICIMGSAVOND NIE'JWE INIVOKERS^
Het bestuur van de Stichting „De Broeker
Gemeenschap" organiseert een kennisma
kingsavond voor nieuwe inwoners op don-
derdag 5 nov. a.s. in het Broeker Huis.



Aanvang 20.15 uur. i)e betrokkenen zijn
persoonlijk tot het bijwonen van deze
avond uitgenodigd. Het zou kunnen zijn,
dat daarbij demand is overgeslagen. Dat
is dan niet met opzet, doch per abuis
gebeurd. Vandaar deze aankondigingjOmdat
zij , die tot de categorie "nieuwelingen"
behoren en geen uitnodiging ontvangen
hebben, toch van harte welkora zijn. Onder
nieuwelingen in dit verband te verstaan
zij, die na 1 november 19^9 in onze ge-
meente zijn kornen v/onen.

==])njT VAN 'T

Het is lang geleden (2 jaar?) dat er in
dit blad een berichtje heeft gestaan van
het Hut en velen zullen zich afgevraagd
hebben of het Nut nog wel bestaat. Dat

)het Nut nog bestaat inoge blijken uit de
bibliotheek waarvan het boekenbezit,
dank zij de activiteiten van enkele dames
voortdurend uitbreidt en de uitleen zeer
bevredigend verloopt.Met de andere acti
viteiten is het echter triest gesteld,
verklaarbaar omdat het bestuur de laatste
jaren geen voorzitter heeft gehad en een
zeer belangrijk punt: het grote gebrek
aan belangstelling van de leden voor
avonden door het Nut georganiseerd. Be-
grijpelijk dat er dan, bij het bestuur,
een stemming komt van: Nu ja, wij geloven
het weli Met deze ontwikkeling is het be
stuur /allerminst gelukkig en zij heeft
zich daarom de vraag gesteld: laten vjij
het .Nut voor v/at het is, ra.a.w. maak er
een ''slapende" vereniging van of moeten
wij proberen het roer om te gooien en de
actaviteiten, maar dan op moderns leest
geschoeid, voort te zetten.Tot het laat
ste hebben wij besloten, gestimuleerd •
door een onderhoud met het hoofdbestuur,
waaruit blijkt dat dit bestuur een groot
aantal moderns programma's, volkomen aan-
gepast aan de eisen van deze tijd, heeft
^amengesteld, waarvoor bij andere Nut
afd.grote belangstelling bestaat!!Het '
bestuur zou graag de activiteiten van het
Nut in Broek wear willen stiinuieren en
nodigt daarom haar leden, maar ook belang
stellenden, uit om in de Leerkamer op
donderdag 12 nov.a.s.,'s avonds om 8 uur,
hierover van gedachten te wisselen.Voor-
stellen en suggesties Uwerzijds zijn zeer
welkom./echter

Het Bestuur.

Van harte in aller aandacht aanbevolen.
Het verdwijnen van het Nut zou een ver-
arming van ons gemeenschapsleven beteke-
nen.Ook wij zijn van mening, dat er in
Bro.ek plaats is voor een modern en actief
Nut. Red.

==SCHIP_AHOY==:
De actie „Schip Ahoy" voor de Henri Du-
nant II is in ons dorp een groot succes
geworden.

ITitdam f, 16A,75
.Zuiderwoude - 320,02
Broek in W. - 208l,3^

totaal . f. 2566,11
Alle collectanten bedanlct voor de'hulp,
en 't bestuur van 't Groene Kruis voor 't
beschikbaar stellen van 't gebouw.
namens 't Rode Kruis. S.M. Franke-van

Geemen.

==PEUTBRSP£ELZAAL==

De speelzaal in ons dorp mag zich in een
nog steeds stijgende belangstelling ver-
heugen. Binnenkort zullen wij 5 ochtenden
per week geopend zijn. Om deze reden
zoekt het bestuur een tweede hoofdleidster
voor 3 ochtenden per week, die in het
bezit is van een diploma op het gebied
van kleuter- of kinderonderwijs of ver-
zorging- Belangstellenden worden verzochi
contact op te nemen met H.M. van Mont-
frans, Havenrak 27, tel.: 273.

=GYMiTAST IEKVERENIGING " SPARTA• •

" EN NIEU.JJAARSKAARTEN^^
Het is nu voor het derde achtereenvolgen-
de jaar, dat "SPARTA" Uw aandacht vraagt
voor haar kaartenactie..De Heer G.Komen

heeft een serie van vijf pentekeningen
gemaakt, geinspireerd op Broek in V/ater-
land, en -wij weten zeker dat velen van U
deze kaarten graag zullen willen hebben,
misschien om ze als curiositeit te be-

waren dan wel om ze ter gelegenhe.id van
de kerst of de jaarwisseling aan familie
of relaties te sturen. Te dien einde zal

de serie, van 5 kaarten geleverd worden
met enveloppen. Evenals bij voorgaande
gelegenheden zal de verkoop bij intek.e-
ning huis aan huis geschieden. In de
eerste week van november zullen -de leden

van "SPARTA" U de serie ter kennisname
aanbieden en Uv/ best.ellingen graag no-
teren.Zodra de intekening is afgesloten
zullen de kaarten voor verzending worden
gereedgemaakt en bij U thuis v/orden afge-
leverd. Het bestuur van "SPARTA" heeft

gemeend.,. ondanks gestegen productiekosten
de verkoopprijs in vcrgelijking met het
vorig jaar niet te verhogen.Hierdoor
kunnen wij U de serie aanbieden voor de
prijs van f. 2,50'pen stel. Het batig
saldo van deze actie zal worden aangewend
om de steeds groter wordende gymnastiek-
ver. in het bezit te stellen van goede
turntoestellen.lVij brengen N in herinne-
ring, dat danlv zij de geslaagde actie van
het vorig jaar een z.g. lange mat kon
worden aangekocht, een aanschaf die uit
eigen middelen nooit bekostigd, had kun
nen worden. Het bestuiir van "SPARTA"

hoopt en vertrouv/t, dat het resultaat vaii
de komende actie het succes van vorig
jaar ten minste zal evenaren.Reeds bij
voorbaat dank voor Uw gewaardeerde mede-
werking.

N.B. 1/egens overvloedige copy konden wij
niet alle aangeboden artikelen plaatsen.
Zij komen in een volgend nummer aan de
beurt.

Onderlinge Brandverzekering,
Parallelweg 17, Broek in '.Vaterland,
tel. 02903-269.
Voor een. GOEDE BRAIiDVERZEKERING naar de

"ONDERLINGE".

Goede V00R\7AARDEN en uiterst LAGE PREMIE

Degrootste keuze in
merk gedistilleerd vindt U bij

Slijterij „net Plain"
Kerkplein 9,

• tel.A68


