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==AGENDA==:

12 nov» Vergadering Nut van 't Algemeen
(Leerkamer)

IV nov. NCVB: mej. S.A, van Kamp,
"Mijn werk by de Kinderpolitie"

18 nov. Plattelandsvrouwen: voordrachts-'
avond (Broeker Huis)

19 nov. Ledenvergadering IJsclub
(Concordia)

21 nov. Intocht Sint Nicolaas
30 nov. Ledenvergadering Groene Kruis

-(Wijkgebouw)
11 t/m 13 dec. Pluimvee- en konijnenhou-

dersver.: tentoonstelling
12 dec. Toneeluitvoering "Tracht"

(Concordia)
lA dec. Pluimvee- en konijnenhoudersver.:

markt

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

Kerstviering
26 Jan.'71 Pluimvee- en konynenhouders-

ver.: prysuitreiking en trekking
verloting

==Hij komtt hi.i komt, ==
Ja, hij komt ook dit jaar weer in Broek,
de Goedlieiligman. En wel op zaterdag
21 nov. a.s. Op de traditionele wijze zal
St. Nicolaas weer per boot arriveren aan
de steiger aan de Erven, En wel om
12.30 uur. De trouwe schimmel zal ook
aanwezig zijn en daarop zal Sint een
rondgang door het dorp maken. Om ca.
12.A5 uur zal hij officieel worden ont-
vangen by het Gemeentehuis. Daarna wordt
de rondgang voortgezet.
Voor de jeugd van 3 tot 15 Jaar vangt om
lA.OO uur een feestmiddag aan in de gara
ge van de hear Kelderman (Parallelweg 29)
Dit programme duurt tot ong. 15.^5 uur,
waarna Sint Nicolaas in de zaal zyn op-
wachtmg zal maken. Een en ander wordt
georganiseerd en aan de bevolking aange-
boden door de plaatselijke middenatand

ruimste ziii van het woord.
l/y hopen uiteraard, dat het die zaterdag
goed weer zal zijn en dat velen de Sint
zullen verwelkomen.

=- ==GELE PARKIET==
By de heer G.Kouwenoord is een gele par-
jkiet aan koraen vliegen. De rechtmatige

Sffillen^ ka-n hem op de Broekermeerdyk 7

===BEKENDMAKING===

Burgemeester en Wethouders van de gemeent^
Broek in Waterland maken bekend, dat het :
voornemen. bestaat om de beweegbare bruggeh
over het "Dee" ter hoogte van het Gemeentb
huis en van de Algemene bedraafplaats i
(Raadhuisbrug en Kerkhofbrug) te vervangeh
door vaste bruggen met een doorvaarhoogte
van 1 meter boven Waterlandspeil,
Gemotiveerde bezwaren teg'en dit voornemen
kunnen schriftelyk worden ingediend by
Burgemeester en Wethouders voor 1 decem'
ber a.s.

Broek in Waterland, 2 november 1970.
Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Broek in Waterland
de wethouder, de burgemeester,
J. Nierop H.G.M, te Boekhorst

==DONATIES BROEKEP GEMEENSGHAP==
In de afgelopen weken en ook nog in de
komende v/eek zijn enkele vrywilligers
doende om Uw donatie aan de Stichting
de Broeker Gemeenschap te innen. Een
echte "li'jst" van donateurs wordt niet bii,-
gehouden. Het Bestuur van de Stichting
gaat van de gedachte uit, dat zy er is
voor een ieder en als uitvloeisel daarvan

wordt ook dit blad huis-aan-huis bezorgd.
Daartegenover neemt het Bestuur dan ook de
vrijheid om eveneens huis-aan-huis een be-
scheiden bydrage te vragen van een hele
ryksdaalder per Jaar. Uiteraard is deze.
bijdrage een vrijwillige, doch wy hopen,
dat weinigen de aangeboden kwitantie zul
len weigeren.

==KERSTVERZILyEEING==
ylaandag 16 november, tussen 19*00 en
21,00 uur is er geleg*enheid ora vakantie
bonnen in te wisselen: by Dhr.P.Kooyman,
Wagengouw 98, Broek in V/aterland,

==NIEUWS VAN TONEELV^EPIJNIGING TRACHT=j=
iloneelvereniging Iracht wierkt hard aan
Het eerste toneelstuk van ti^it seizoen.Heti
^tuk heet:"Daar meet Je een vrouw voor
zyn";geschreven door Terence Dudley. De |
jopvoering van dit blyspel zal plaatsvinderi
bp 12 dec. a.s., als vanouds xiD- Conoordiai.
I Belangrijk is het volgende fei€^« Begin j
1november start een groep laden van Tradit
i Xzxe verv^olg)



; met een cursus bewegingsleer, terwijl ook; ^=TOONR'JIMT'̂ =-
; 3nkele leden een cursus grimeren zullen ;Sinds kort werk Ik i„"uw gemeente al^
I gaan volgea. Deae oursussen zullen wor- leidster van de vrije expressie clubs.

, curoussen ^stemtf'^r.:^•!;e^ing en vcordrncht,. =;=-
^ speJ.xessen, en^Sr) kuiinon volge-n» ^iCen ==Gi;VONDSN== ;
: ieder in onze gemeente, die al lang over:^^^ Corn, Roelentraat is gevonden een
, tonee].spelen heeit gedacht, eu de stap ;^Gvarendrnehoek in er.uio De verliezer kan'
; nog niet heeft durven of i/illen doeiij :zicn melden bij de hear C, Leegwater, .
: roepen wij toe: Dee het nu I iVord lid C,Bakkerstr- 15i Droek in vjaterland^

7o.n Traciitc Na'cuurlyk zvilJ.en ook niev-.v/o =:r:=;:
^ leden de gelegenheid krijgen, een, i/an : horloge is een fjjn geschenk voor dc :
: fccvengenoemde -jnrsussen te volgen..- U • I'f^i^iende icestdagen..
• kunt z^uck opgeven b],j onze seci'etan'eseo: Ga .daar .-oor dan naar Van Zv/ol, ook \'Gor i
. Hevre C, Tierie, iVoudweeren 9, tel,- ^93. | reparaties®
• Wxlt u iixot spelen,' maar zou v. toeh onze ^ Swol, godi.plr.horlogemaker,
; vereniging bj,j haar belongriike werk v/illen Calggoun B2a i
i Bteanen,; goefl u ricli dan op al-s donateur Broek in IVaterlandc -telu '+98 •
; He;: donateuiscLap verzokert u tevens van; ^=BUDGDLIJK'̂ ST^AND=:= ^

• tone- yuor beide ^geboreu: Marina dochter van H,Hardebol en^: ooneexuj.tvoevangen per .seizoen'o ; ICrnse. - :
: =i=WATXONAIi: JDUGDKOLLDKTE ; Marieke dochtor van J, de V/rart- :
: Het Nationaal!.^'J-iigd Fonds. (!JJF) rick:. en J^: Nooij i
: zicli ter gelegenhcid van de Nationalo Cornelia, A<.G«, dochter van •
; Jougdkollekte in do v/eek van 16-22 novem- A<.A„J= Verkleij en G,M. Baas :
I ber aoS= tot het publit.ko Dit fonds ;Johan•ChrMeijer 23 jaar en,
; \rraagt daarhij oni steun voor deze ko11ekfce6 F.lske, S, Schipmolder 2k jaarj
• 2--a ei'idat net Jongd- en jongerenverk al Albertus,JD,7« Marsman 28. ja.ar eii^
i sinds vele jaren een bslangrijke bijdrago Cjouk^je, Mc Ankcrma-n 26 jaax*;
; lo'-ert aan ,,de leei- en speelmcgalijkhed£n • Dieter Meijer 27 jaar en '
• van de jeugd; Smmetje Enijs I8 jaar; i
• con het jongo kind m.ee.r en meer ^ Tennis de Suiter 23 jaar en ;
: aandacUt krygt iii het kader van dit v/crk . '-/ilholniina /an Deursen 2k jaar;
• (veel clubhu.izen bijvv liebben creches); ; Prijs 23 jaar en k
'9.^ cmdat hot NJF stimv.larir.gsLijdragen 1 Johanna, C,- de Jongh 22 jaart '
: za]. gaan geven aan expertmentele Bcei-raer oud 70 jaar OoVa-
!xnaviatreven, ::^--=GDf4Ml£sCHAPSHlTIS=== "j

1 r'" de.grote stilte, .velke is neergedaald '!^ e. \eel op, dc.t volnassoiien, die lovei- het onderzoek naar de mogelykbeid ^
mptschuppy de dpnst uitmakeu, ;tot het ^rwezenligken van een gemeen-. •

iki i^vCkM^hapshuis In onze gemeente, zult u bH j "
: econcmxsch ..wantum en ,^ijn, weer rats over dit vok ens alien :

t' "iinamum ^.:.a^zorgen aan .zo belengriji; ondernerp te vernemen. Han ^
iinivbr k r" ^=<=h®tsontvverp staat al zo ongeveer op pa-.:
^tkit nk kktt iPier en de schatting van de bouwkosten°ck ge..n be-csting , spoedig bekend zijn. De plaats- uaar ^;an onze gemeente wordt deze kollekte go-^hat gebouv,, zou kunnon verrijLn'is'het
kDorerk kkkk IMteuuland, bij het parkeerterrein en naad
' ir, a ' e Symna&t.ie vereniging Sparta ,de aaar te bouwen school. Het gemis van :de pporenpL komt de herxc ver. goeds jeen gemeenschanshuis v/ordt in onze pemeen-

tZl kdkk --nigingen. Its steeds stericer govoeld. Alhokk'htr- kt_.e,jege bskort) — ;pootste deol van de kosten voor. dit go-, !
5==IJBCLUB-=: ,oo;'k7 uit subtsidies van de overlieden zal •

iAlgemene Ledenvergadering van de. verkregen, zal ook onze gerneensvohap
; Broek in IVaterland, op 19 november 1970 aajizienlijk bedrag op moeten prengen, i
i in Cafe Conco-i'dia be Broek in Wate.rlandr, deze voor ons alien zd noodzakeli,1ke . i

A g e n d 0. ;voorzzening te realiseren.- Haar als '.vij " . •
M. Opening door^de voorsitter fallen de handen ineon slaan, zal dit be- ;
;2r. Afvaardiging naar de algemene vergade-v'^^^F echter geen probleem behocven to zijril

ring van de IC,N.S.B. te Alkmaar commissie van onderzoek hoopt spoedig 1
; Verslag penningmeester jmet meer feiten voor de dag te kunnen ' i
Iko Verlioh'ting ijsbaan op het Havenrak '.}^omeiia '
|5: Organisatie Fakkeltocht, c,;q« 6.^vpen-
; -tochtan, " ; ' Halsas konden wij wederom, niet alle
\6^ Best\iursverkiezing ;aangeboden copy plaatsen^ 'In een derge-
\7o Rondvraag ilijke .situabie nemen wij'allereerst die
;8i Sluiting der vergadering ;Copy op, wslke aandacht vraagt.voor
i ___ Het Bestuurt :Scb€-urtenissen in de eerstkomende v/ek.?ni

j 17. 18 nov. papier actie -ten zuiden v.do Parallelweg 7
• • 84323 nov„ oud papier actie ten noorden Vod,i Parallelweg'


