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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN

iE;^AGENDA==
128 nov. Gymn.ver."Sparta": St. Nicolaas-

feest (gym.lokaal o.l.s. I)
150 nov. Ledenvergadering Groene Kruis

(Wijkgebouw)
Igehele maand december Expositie

Judith Boer (Galerie "De Swaen")
St. Nicolaasfeest o.l.s. I en

I kleuterscholen
111 t/m 15 dec. Pluimvee en kon.houdersver
i Tentoonstelling
112 dec. Toneeluitvoering "Tracht"
I (Concordia)
jlA dec. Pluimvee- en kon.houdersver.:
i . Markt
|15 dec, NCVB: Kerstavond - -
|22 (of 23) dec. Plattelandsvrouwen:
(

Kerstviering
Pluimvee- en kon.houdersver.:

1 Prijsuitreiking en trekking
j "verloting.

=^SINT NICQLAAS

IVorige keer schreven wij: "Hij komt, hij
komt.Welnu, hij is gekomen. Be
iavond van vrijdag 20 nov. dachten wy met
jangst in het hart-; "Zal de goede Sint wel
Icomen, n-u het weer zo lelijk is?" Maar
gelukkig, het was tijdens de intocht
jprachtig herfstweer. Mede hierdoor werd
jdeze intocht weer een groot succes. Maar
jniet alleen daardoor. Ook door de grote
publieke belangstelling, door de frisse
Inuziek van Con Brio en de Shell Harmonie,
kortom door de gehele entourage, Voor
kinderen en ouderen een waar feest !

jDe kindermiddag in garage Kelderman was
|een. grandioos succes. Vooral "omd' Maurice
|viel bij de kinderen gev/eldig in de smaak
peze veelzijdige artist vergastte de
kinderen op acrobatiek, jongleurkunst etc
hn was bovendien een zeer verdienstelijk
buikspreker. Tijdens de pauze werden de
hanwezigen op een frisdrank getrakteerd.
j^a afloop van dit programme kwam St.
jMicolaas met zijn Pieten zijn opwachting
haken.-Een zeer geslaagde kindermiddag.

tVij mogen de middenstanders weer dankbaar
?ijn, dat zij deze dag voor onze geraeen-
schap hebben georganiseerd. Veel werk
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moet verricht v/orden en dat er midden

standers zijn, die de tyd kunnen vrijmaken
om deze organisatie ter hand te nenien, is
een groot compliment waard.

==SINT NICQLAAS II==

De collecte t.b.v.het St.. Nicolaasfeest

op de scholen heeft het fantastische be-
drag van / 13^5»10 opgeleverd. Hartelijk
dank aan de collectanten en collectrices

en natuurlijk een woord van dank aan alle
gevers.

^=SINT NICQLAAS 1X1==

Er moet mig Wagengouw bewoner enkele
dingen van het hart. Ik geloof dat ik uit
veler naam spreek, als ik stel, dat wat
al jaren gebeurt het z.g. "Pode dorp" met
zijn 50 a 60 gezinnen bij intochten als
Sint Nicolaas links blijft liggen. Of onze
kinderen of wij, bij Sint Nicolaas of zijn
sponsors in het verkeerde boek staan weet
ik niet, maar ik krijg de indruk dat wij
vast niet in het commerciele patroon pas-
s.en van onze gewaardeerde .zakandoenden,
die naar ik aanneem Sint Nicolaas bij zijn
route, adviseren. Hopende dat mocht de
route herhaald worden, de Sint ook Wagen
gouw en Galggpuw, die hem toch bekend
raoe-ten zijn, aandoet. -t

Hoogachtend,
E. Verhoef.'

==NATIONAAL JEUGDFONDS==

De opbrengst van de op, v/oensdag 18 nov.
j.l. gehouden collecte t.b.v. Het Natio-
naal Jeugdfonds, georganiseerd door de
gym.ver."Sparta" en de voetbalver."SDOB"
heeft f 287^25 opgebracht. Er is alleen
in het dorp Broek gecollecteerd. Alle ge
vers, maar zeker ook de collectanten, die
in de stromende regen collecteerden,
hartelijk dank.

==GEVONDEN==

Op het schoolplein van de o.l.-school I is
een autoped gevonden. Waarschijnlijk van een
<ind, dat niet op de genoerade school zit,
daar geen van de schoolkinderen een auto
ped mist. Degene, diedenkt dat de autoped
van zijn of haar kind is, kan hem afhalen
aan de o.l.-school I.



I =- Judith, Boer exposeert tekenlngen en
i objecten in Galerie "de Swaen", Leet-
j einde 4, Broek in Waterland. - de hele
I maand Becember. - dagelijks van 10-15, -

's Zondags van 12-17 uur.==

==GYHNASTIEKV2R."5PAI^TA":3:=
Zaterdag ^ nov, a.s. viert "Sparta"

jmet haar Jeugdleden het St.Nicolaasfeest
; Hierbij zal ook dit jaar de Sint v/eer ir
hoogsteigen persoon aanwezig zyn,verge-
zeld door twee Pieten.
De leden van de vereniging zjjn inmiddels
van het volledige programma op de hoogte
gesteldo
De mogelijkheid bestaat echter, dat ten-
gevolge van de overnarae van het secreta-
riaat een of meer leden op dit ogenblik
niet in de ledenadministratie zijn opge-
nomen. Wij zjuden u daarom vriendelijk wil-
len verzoeken, cm u, indien u noch het
clubblad van nov. 1970, noch het pro-;-
gramma van het St.Nicolaasfeest thuisbe-
zorgd heeft gekregen, even ,in verbinding
te stellen met: J, Pobber, Noordmeerweg2
tel.T 513 zodat e.e«ao,v/eer gecorrigeerd
kan worden.

==ledenvergadering"het GROENE KRUIS==

iiiOn vereniging die beoogt goed amateur-
toneel onder deskundige leiding op de
planken te brengen, Besprekingen met ee
deskundige regisseur zijn in een verge-
vorderd stadium. Verheugend nieuws,
Vooral wanneer wij bedenken, dat deze
groep uit personen bestaat die stuk voo
stuk over een jarenlange toneelervaring
beschikkenr Om u een indruk van deze
leden te geven laten wij hieronder de
namen volgen:
Ben Brand (3^0 had vorig jaar een belan
rijk aandeel in het blijspel Oscar terwijl
Arina Kamminga (23), Chris van Nol (31)
Erica en IVim Sluys (resp. 26 en 25) vee
succes behaalden met stidcken als
"Kom doe eens wat" -^n "Boeing,Boeing".
Wim Sluys had toen zelfs de regie in
handen en de Noordhollandse Courant
schreef onder meer:

"Vlot spel, vol bedrijvigheid op kundige
wijze in regie gebracht en door de spe-
lers voor het voetlicht gebracht. Een
avond met plezierige momenten waarby
het in grote getale aanv/ezige publiek
zich geen moment verveelde"

Overige leden van de groep: Hens de
Bruyn (2k) en Janneke Klooster, Wat het
koraende stuk betreft. Waarschijnlijk zalOp 30 noyember a.So, om 20,30 uur, houdep de keuze vallen op "Blote voeten in het

wij Onze Algemene Ledenvergadering, in
het wijkgebouw,
De agenda omvat? '
1e Opening

park" van de Amerikaanse schrijver Neil
Simon. II weet wel de auteur van o.a.
Sweet Charity.
Het bestuur van de groep is als volgt

2e Notulen van de vorige ledenvergadering samengesteld:
3e Begroting I971

Benoeming Kascommissi.e
5e Bestuursverkiezing; Aftredend zijn

mej. Kamminga (niet iierkiesbaar)
hr. v.d. Lugt (herkiesbaar)

6e Rondvraag
7e Sluiting
\/ij hopen dat u zich vrij kunt maken om
deze vergadering bij te wonen.

^et bestuur van het Greene Kruis zou het
op p3^ijs stellen,als er een dame uit
Zuiderwoude of Uitdam in ons bestuur
zitting zou v/illen nemen, als afgevaar-
digde van bovengenoemde plaatsen, Het
lijkt ons nuttig en wenselijk,dat zo als
voorheen, Uitdam of Zuiderwoude in ons
bestuur vertegenwoordigd is. Nadere in-
formaties over deze functie worden u
gaarne door onze secretaris de. hr.
Ci -Kesting verstrekt. (tel.390).

Het Bestuur -van het Greene Kruis.

==BEJAAPDENCLUB BROEK IN WATERLAND==
Op onze bestuursvergadering van 6 nov.
ward ons Sint Nicolaasfeest'besproken.
[et zal vreer een -feest worden zoals v/ij

dat voorheen gewend waren. Er komt een
echte Sint Nicolaas en zwarte Piet. Voor
alien een leuke attractie. Er zal deze
liddag ook muziek aanwezig" zijn. Het be-
-ooft weer een gezellige middag te worderj
eld u als lid, dinsdag van 2 tot 3 uur
n de Leerkamer.,

Ben Brand t voorzitter
Chris van Nol - secretaris
Arina Kamminga - penningmeesteresse
Vooral in het begin zal de groep bereid
zijn gratis op te treden voor verenigingen,
charitatieve instellingen etc. Zoudt u !
meer over deze groep en haar plannen
willen weten dan kunt u zich in verbin- I
ding stellen met de secretaris. \
Adres: Woudweeren 23. I

nderschrift:., Bovenstaand artikel zou
.i. enig misverstand kunnen wekken. In |
ien zin, dat het lijkt,alsof in Broek
og geen toneelvereniging zou zijn. Als
y ons cor goed te luisteren hebben ge-
.egd, is deze thans opgerichte groep ei-
enlijk een afsplitsing van de reeds be-
taande vereniging "Tracht"^ Dat zij dan
o, maar het zou eerlijker zijn geweest,
Ls dat in het artikel tot uitdrukking
as gebracht. Bovendien lijkt het ons ook
inder elegant om recensies aan te halen,
elke op een prestatie van "Tracht" slaan
elfs al zijn enkele bovenvermelde perso-
en daar .dan bij betrokken geweest.
=== Red_.

==BURGELIJKE STAND==
etrouwd: Pieter Meijer 27 jr en Emmetje

'Buijs 18 jr.; Albertus, J-V/, Mars-
man- 28 jr. en Sjoukje, M. Anker-
man 26 jr.

Het Bestuur.

==TONEELGROEP BROEK IN 17ATERLAND==
m amateurtoneel verantwoord en op ni-

/eau voor het voetlicht te brengen heb-
en een aantal jongeren op 19 okt. de

IN UAIERLAND ORgericht.

___eboren: Monique d.v. J.C. Kostanje en '
HfV/r, Ditz; Sander v/ijnand z.v.
Th.lV.Str'uick en H.C,- Poot

verleden: Neeltje Lammes cud 62 jr. w.v.
C.J. Mulder; Nicolaas, J,
Rinkel oud 91 jr. w.v.
AnL,^ Koop.


