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I ==AGSNDA==:
111 t/ri) 13 dec. Tentoonstelling pluimvee-
1 konijnenh.ver.
i-1.2 d.^%.„Tima.eXul.tjr-aeri.ng---^'4!ra-eh-t'' -
j ' (Concordia)
i 13 dec^' I?.K. Hulpkerk, Ingebruikneming. ;
114 .dec. Pluiravee- en konijnenh.; ver. tMarkt
I15 dec. NCVB: Kerstavond
I 13 dec. Fanfare-concert (Kerk Zuiderwoude
12$ (of 23 dec) Plattelandsvrouwen:

Kerstviering.
123 dec. Kerstzangavond (Kerk Broek i. \iV.)j
I26 jan-. Pluimvee- en konijnenh, ver.:

Prijsuitreiking en trekking
verloting.

130 jan. Kienavond gymn.ver. Sparta.
:i 3 feb. Algeraene ledenverg. gymn.ver.
1 ; Sparta.

I ==V]i:RSCHIJNDATUH==:
IDe komende feestdagen gooien het schema
j van de verschijndatum van ons blad enigs-
Izins in..de ...war... Ons eerstvolg-end'e" ntfmmer '
izal uitkomen-op woensdag, 23 december.
ICopy voor dat nummer in te leveren uiter-
|li,jk maandag 21 december. "

i je dan in verbinding met Mevr. DobberT"
[Tot slot nog dit: De uitleetbibliotheek
I van het Nut, gevestigd aan de Laan,
I geopend op maandagavond van 7-8 en
I donderdagavond van 7-30-8.30 heeft ook
i dit jaar weer een keur van nieuwe boeken.
I Bovendien zijn boeken, belangrijk o.a.
Ivoor de studerende jeugd, die niet in de
pbibliotheek aanwezig zijn bestelbaar bij
Ide landeiyke centrale-bibliotheek. Voor
I de vaste bezoekers : het .2de!. jsuppl.- van
i de catalogus verschijnt binnenkort en zal
I dan op de .bibliotheek verkrijgbaar zijn.

I =^QDD^RCOMiHlSSI£ KLilUTIIiRSCHOOL ROOMEINDE=
i Op de ouderavond van de Kleuterschool"
[ Roomeinde is een oudercommissie gekozen.
I Tijdens de eerste bijeenkomst van deze'
I commissie zijn de functies verdeeld, zodat
Ide.commissie er als volgt uit ziet:

H. Aaftink, voorzitter
A. Verstrate-Tieli secretaresse
L. Dobber-van Dieren, penningmeesteresse
M. Terpstra-v.d. Voort,lid
A. Cossee-Parree, lid

==NUT VAN 'T ALGFM5EN==

[Donderdag 12 noy. j.l. hield het Nut een
jledenvergadering! Ondanks de vele uitno-
Idigingen, die waren verstuurd was de op-
jkomst slecht. Toch heeft deze avond het
[bestuur niet teleurgesteld, omdat zij die
ler waren een discussie op gang brachten i
ien met hun suggesties een positieve bij-
[drage leverden tot de nieuwe koers, die
|het^Nut wil gaan volgen. Op de vele
jideeen, die wij ontvingen willen wij nu nog!
iniet ingaan, het bestuur werkt er een (
laantal uit en wij hopen u er in de komen-l
|de weken meer over te vertellen. V/at wel |
jklaar is en waar nu mee gestart kan wor- |
jden is een: I

"BABY-SIT CENTRALE"
iV/y hebben een aantal meisjes die,tegen j
[betaling uiteraard en onder bepaalde voort
[waarden door het Nut gesteld, als Baby-"
isit willen fungeren. Indien u een Baby- ;
jsit wenst, bel dan even naar Hevr. Dobber^
[Noordmeerweg 2, tel. 513 waar u alle in- i
ilichtingen kunt krijgen. Zijn er nog meis-|
jjes, die hier ook iets voor voelen, stel

IDe commissie hoopt in prettige samenwer-
I king met B. en W., leidsten en ouders
jhaar werk te gaan verrichten.

i ==EBN BROBKBR EVFNEMENT=i=
j Als vrijdag 11 dec. 's avonds om 8..uur de
i lVeled.Heer Burgemeester Te Boekhorst
iin de garage van de Heer K. Buurs, Hel-
i lingweg 4, de vogel^- en "pluimvee-tentoon-
I stalling heeft geopend, staan ons enkele
dagen genoegen te wachten op het gebied
van de kleindiersport. Voor het eerst
werken de pluimvee en de eerder dit jaar
opgerichte vogelvereniging samen, om een :
aantrekkelijke show te brengen. Deze shoW
is daarom zo aantrekkelijk, omdat onder
de ruim AOO dieren, voor het eerst, zowel
duiven als vogels zijn te zien, naast de
dieren die men over het algemeen op een
pluimvee-tentoonstelling aantreft. Onder
de duiven treft men enkele bijzondere ras-
sen aan. De vogelsoorten uit alle wereld-
delen kan men er zien, zowel australische
prachtvinken als zuidamerikaanse, indische
en afrikaners, een pracht collectie grotei
ga^kieten, naast het .eenvoudige napeleon-ri



Dit alles, ondergebracht in een goede
accomraodatie, moet elke ingezetene uit
Broek en omstreken zeker bezoeken.
Teraeer daar _liij het voor de entree-prijs
niet behoeft te laten.
Volwassenen / 1,—, kinderen /0,50.
Be tentoonstelllng is geopend vrijdag
van 20 tot 22 uur; zaterdag van 10 tot
22 uur; zondag van 10 tot 1S uur. Naraens
de besturen hopen wij u op onze show op
elk gebied te mogen voorlichten.'

Kinderen tot 1^ Jaar hebben op zaterdag
12 dec, van 10-12 uur vrij toegang tot
de tentoonstelllng. Op^maandag 14 dec,
is de markt om 19 uur bij de heer
H, Kubbe, Zuideinde 30.

fINGEBRUIKNEMING R.K. HULPK2RK=
Aan alle belangstellenden delen wij mede,
dat op zondag 13 dec. 1970 het r.k. hulp
kerkje aan het Keerngouw met een eucha-
ristie-viering voor het eerst in gebruik
wordt genomen. Deze zal zijn 's morgens
om half elf.Nu het gebouwtje klaar is
gekoraen, kunnen de peuters er ook einde-
liijk intrekken.
IVe hopen dat we -het er allemaal echt
naar, onze zin zullen hebben.

Bestuux r.k. hulpkerk'Je'
. :Broek ;iri -^aterland.

secretariaat, de V/oudweeren 8,tel. 443V

==FAN.FAR£CORPS "JEU.GD POET LEVSN"==
Op 18 dec.a.s. 's avonds om 8 uur geeft
dit korps o.l.v. dirigent F.H. Neyer een
concert in de kerk te Zuiderv/oude.
Aan dit concert wej^ken mee het^,.fanfare-
corps Ilpendam oVF.v". dirigent Meyer
en-het jeugdcorps van fanfare^ Ilpendam
oj,l.v, F.M. Meyer. Muziekvrienden, komt
naar deze avond. L. Slagt,

;Dorpstraat 8,Broek in Waterland.

==VAKANTIEREGELING OPBNBARE 5Ch6lEN=='
De vakanties voor de openbare scholen in
de gemeente zijn als volgt vastgesteld:

Kerstvakantie van 23 dec, 1970 tot en
met 5 januari 1971} Paasvakantie van.
9april tot en met .18 april 1971;
Pinkstervakantie op 31 mei en'l juni 19711-
Zomervakantie van 26 juni tot en met
o-augustus 1971 tpve^^ige .vrije.,.dagen
Koninginnedag 30 .april -en Hemelvaarts-
dag 20 mei .1971. •

==SO.S"-.Kinderdorpen==
Een wereldomvattende instelling organi-
seert nu al gedurende ruira 10 jaar een
aantal SOS-kinderdorpen. IVat is een SOS-I
kinderdorp? Een klein dorpje, waar wees-j
kinderen en verlaten kinderen een nieuw |
thuis, bescherming en liefde vinden. Het|
dprp bestaat uit meerdere familiehuizen,1
In elk huis wonen zeven a negen kinderen)
jongens en meisjes van verschillende

_leeftijd, met hun verzorgster, die zij
|"moeder" noemen en die ook als een moedei}
jvoor hen zorgt. De dorpen staan open voo4
Ialle kinderen, ongeacht ras, nationali-
jteit en geloof. Dit mooie werk verdient
jons aller steun en sympathie. Dit is geer
jaankondiging van een collects, .rnaar een |
joproep om op simpele wijze hulp te biedenJ
iN.l. door het opsparen van gebruikte

postzegels. Juist i.v.m. de komende feest4
dagen zult u waarschijnlijk meer post ont- I
vangen dan gewoonlijk. Het is een kleine ;
moeite de postzegels uit te knippen
(afweken is niet nodig). Heeft u een par-I
tijtje bij elkander, dan zal Hevr. Te \
Boekhorst (Parallelv/eg 23) ze graag van ui
in ontvangst nemen en zorgen, dat ze te i
bestemder plaatse komen. 1

==WONINGBOUlVVER. MEERV£LD== . =="1
IVoningbouwvereniging "Heerveld" zoekt 2
gegadigden voor een bestuursfunctie. Be
langstellenden kunnen voor informaties
terecht bij G.N, Droste, ark Anoniemi
Galggouw, alhier.

==BURGELIJKE STAND==
Geboren: Siraone Wilhelmina dochter van

J. de Ruijg en K. Roodt.
Ondertr.: Hendrik Marinus Slegt 39 jr. en

Jantina Joosten 38 jri;
Sytze Boschma 24 jr. en Geertje
den Hartoog 20 jr.; Pieter Lof
24 jr. en Cornelia Wilhelmina
Pronk 21 jr. .

^LiJTEk!:/ dc!)M6ofeD'ffi '
Dorpsstraat 1, - tel. 02903-206
SpecMe aanbiedlng voor de maand decembel
Een feestpakket~van 4 flessen ,

1 fles wyn (Bon Patron)
1 fles Sherry (Loal)
1 fles Zwarte Bessen
1 fles Jus d*Orange

En dat allemaal voor slechts Tien,,.ja u
leest het goed Tien Gulden !! :

3 flessen Spaanse Import Sherry l8-20^
alcohol in handige mee-neem-verpakking
voor slechts f 10,95 •
Verras uw vrienden of relaties met een
surprise uit de grote collectie geschenk-
verpakkingen van Slijterij -Goricordia.
U belt 206 en wy komen. " .

Clara + Cor de Vries
Onderiinge Brandverzekerihg,
Parallelweg 17,'Broek in Waterland,
tel. 02903-269.
Voor een GOEDE BRANDVERZEKERING naar de

"ONDERLINGE"
Goede VOORWAARDEN-en- uiterst 'LAGE, PREMIE

SLIJTERIJ "HET PLEIN"

Kerkplein 9,tel. 468 •
Speciale aanbieding:

Sherry Medium dry
Magnum inhoud 1.6 liter
/ 8,95 met sherry-glas cadeau

Voor de a.s. Feestdagen hebben wij een
grote keuze geschenk-dozen.
Loop eens vry binnen !

pameskapsalon "EMMY"
Burg, Peereboomweg 2 tel. 566
Het. adres voor een modern'kapsel,
Speoialiteit in bruidskapsels -
Grote sortering, cosmetica
Wij gaan nog steeds door met de verkOop
van DAMES PRUIKJSS

Belt u even 566, en ik geef Ui
vrijblijvend advies.
Emmy Suijkerbuijk. '
B E R K E F F L.aan 44

voor RIJWIELEN EN BROMFIETSEN
"100 ^SERVICE!!!!!


