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==AGENDA==:

23 dec, Kerstzangavond (N.H.-Kerk Br.i.Vll
30 dec. Vergadering gemeenteraad

^ jan. Nieuwjaars-contact-avond
(Broeker Huis)

26 jan. Pluiaiveen- en konijnenh. ver:
prijsuitreiking en trekking ver-
loting.

30 jan. Kienavond gymn.ver. Sparta.
3 feb. Algem.ledenverg. gymn.ver.Sparta

13 feb. Uitvoering Toneelgroep
"Broek i.l/V." (Concordia)

^^NIEUV^JAARS-CONTACT-AVOND^rr
Evenalsyin de voorgaande jaren, organi-
seert i^et gemeentebestuur 00k nu weer
een contact-avorid"ter gelegenheid van
Nieuwjaar. Zoals gebleken is, vorrat een
dergelijke avond een bijzonder goede gele
genheid voor alle inwoners om eens te
praten met leden van het gemeentebestuur
van organisaties en verenigingen en niet
te vergeten..,.met elkaar. Beze contact-
avond wordt gehouden op maandag k janu-
ari a.&, vanaf 20.00 uur. Om diverse
practische redenen ditmaal niet in het

gemeentehuis, maar in het "Broeker Huis"
Leeteinde I6. Alle inwoners' zijn welkom,
00k U.

==SCHOOLMELK==
Met- ingang van het nieuwe jaar moet
helaas de bijdrage van de ouders voor de
schooltaelk worden verhoogd, Eigenlijk had
dit al eerder gemoeten, maar nu kan de
verhoging, niet langer worden uitgesteld,
De bijdrage wordt 63 ct. per week. Voor
het eerst te voldoen op maandag 11 jan.

==FANFABEC0RP5 ZUIDERWOUDE== ,
Bij het 30 jarig jubileura van ons Fanfare
corps mochten wij zeer vele blijken van
belangstelling ontvangeh. V/ij willen u
gaarne onze welgemeende dank betuigen
voor de gelukwensen, welke wij in de
vorm van een geldelijke bijdrage , bloemen-
hulde, muziekstukken, brieven en tele-
grammen alsmede bij het persoonlijk be-
zoek op onze receptie mochten ontvangen.
Uw hartelijk raedeleven heeft voor ons dit
feest onvergetelijk gemaakt.
Zuiderwoude, december 1970.
Namens het jubileumcomra. Joh.C,Honingh,

voorzitter.

=:=:COLLEGTE OPBRENGST==

Even een klein collecte berichtje, van
het Geestelijk Gehandicapte kind, waar we
voor opgehaald hebben samen f 370,--.
Daarvan was van Zuiderwoude f ^0,07 en
van Ultdam f 23,13- Allen hartelijk dank
daarvoor. Ook de collectantes die daar
weer hun tijd aan hebben gegeven.
:^amens de Ver, ^eestelijk Gehandicapt
Kind, m IT .. „ . ,

T. Verwe]j-Buitenhuis,'

BEJAARDENCLUE BROEK IN IVATERLAND
^et Sint Nicolaasfeest is weer voorbij
dit jaar. Volgens de reacties van alle
.eden van onze Club is alles buitenge-
woon in de smaak gevallen. Allereerst
)edanken wij de. Burgeme-ester voor het ver-
zorgen van de muziek op piano. En dan
veel dank aan Sint Nicolaas en Zwarte
^iet voor hun buitengewone medewerking

op deze feestmiddag. De dames moesten bij"
Sinterklaas op zijn knie plaatsnemen onder
veel gelach van alle aanwezigen. Het- af-
iredende Bestuur met name Dhr. Bijl en '

Dhr. Michels werden gehuldigd; met daarbij
lassende bloeraen;-nog veel dank aan beiden

Ook Dhr, Beunder en Mw.Van Zaanen ont- •• •
vlngen bloemen voor hun buitengewone
diens.ten voor onze Clubleden. Al' met al
een geslaagde feestmiddag. Als u bejaar-
lenlld was, had u dit kunnen raeemaken.

Opgeven als. lid 's dinsdags van 2 tot 3
uur in de Leerkamer.

==NUT VAN

Het Bestuur.

'T ALGEMEEN==
'.n de maanden januari tot april wil het

Nut bij voldoende belangstelling 2 cursus-
sen organiseren:

3-' Fo.tografie: (het fotograferen, ont-
v/ikkelen, afdrukkenkeuze van de
appara-tuur, etc.) duur van de cursus
3 a 4 avonden,

5- Tuinieren: (aanleg, onderhoud, bemes-
ting, snoei, etc.) duur van de cursus
4 a 3 avonden,

eeft u voor een en ander belangstelling
elt u dan even naar de heer Lobbes
tel. 491). In januari wil het Nut weer
en lezing-avond organiseren, onderwerp,
laats en datum hopen wij u in het a.s.
ummer van de Broeker Gemeenschap te
unnen mededelen.



He Baby-Sit Centrale:- Het Nut heeft
Dieisjes beschikbaar, die willen oppas-
sen in de bchtenduren, 's avonds,
's nachts en zaterdags de gehele dag.
Tarieven: f 1,^0 per uur tot 24 uur n.m
van 0-2 uur f 2,^0 per uur. Nacht-tarie
f. 8,—; per nacht, waarbij wel een behoor
1-ijke slaapgelegenheid voor de meisjes
aanwezlg meet zijn. Bovendien stelt het
Nut als eis dat de oppas 's avonds of
*s nachts naar huis moet worden gebrach
Wilt u een oppas dan kunt u terecht-bij:
Mw.E. Dobber, Noordmeerweg 2,tel.513 of
Mw. A. Mande-Visscher, C. Roelestr.30,
tel^ 489.

==:R.K.-HULPKEfiK==
Aan alle belangstellenden delen wij mede
dat er in het r.k.-hulpkerkje op de
avond voor Kerstmis om 10 uur een fees-
telyke eucharistie-viering zal zijn,
____ Bestuur r.k.-hulpkerk.

TONEELGROEP BROEK IN WATERLAND.
Ohder de deskundige leiding van de heer
Serabeau Lococq is de toneelgroep
BROEK IN WATERLANP bezig met een gran-
dioos blijspel van het befaamde•Duitse
schrijversduo Arnold, en Bach. Een stuk
met veel verwikkelingen en handelingen,
dat onder de titel "De r^re familie"•met
veel vaart voor het voetlicht gebracht
zal worden. Aangezien dit de eerste
opvoering van de toneelgroep'is, willen
zij de bewoners van Broek in de gelegen-
heid stelleh deze opvoering GRATIS bij
te wonen. Ook deze keen zal gespeeld
worden in Concordia en wel op zaterdag-
avond 13 februari. By voldoende belahg-
stelling zal een tweede avond gepland
worden. Daarom kunt u reeds nu kaarten
reserveren telefonisch of schriftelijk. ^
Adres: Vi/oudweeren 25 of tel. 310,/
De kaarten,zullen t.z.t. by yi worden
thuis bezorgd.

-=:BURGIR11JKE STAND==
Geboren: Ronald z.v. H, W."^p^i/ga^en
J.C, van der Ploeg; Edwin z'.v. R, den
Hartog en J.H. Nigtevegt; Mischa z.v,
F. Soetekouw en S. Hartog,
Ondertrouwd: Christiaan van Zutphen 23jr
en Anneke Rietkerk 23jr.; Gerrit, C.F.
Meijn 23jr. en Dicky, T. Kwakraan 22jr.;
Gehuwd: Pieter Lof 24 jr. en Cornelia,
W, Pronk 21 jr.; Hendrik, M. Slegt 59jr.
e;n Jantina Joosten 38 jr. ; Johan, Chr.
Vleijer 23jr. en Elske,S, Schipmolder 24jr
Teunis de Ruiter-23jr. en Wilhelmina van
Deurse.n 24jr. ; Jan Prijs 23jr. en Johanna
C. de Jongh 22jr.; Sytze Boschma 24jr,
en '^e.ertje, den Hartoog 20jr.

SLIJTERIJ'"HET PLEIN"
Kerkplein 9, tel. 468

Sp^ciaie aanbieding:
|(_Sherry Medium dry
.Magnum inhoud 1.6 liter

/ 8,95 met sherry-glas cadeau

Voor de a.s. Feestdagen hebben wy een
grote keuze geschenkdozen.

Loop eens vrij binnen ! •

===1970
Wat ons het meest

gemeenschapsleven

.vaarwel==

leeft getroffen in het
in Broek. in 'Waterland

Januari

Februari ;

Maart :

April :
Mei :

Juni :

Juli :

Augustus :

September:
October :

November :

December :

in het afgelopen jaar,
geslaagde Nieuwjaars-receptie
van het gemeentebestuur
in gebruikneming 2e kleuter-
school

oprichting Vogelvrienden-
vereniging
hearing betr. gemeenschapshuig
viering bevrijdingsfeest 1
verkiezing gemeenteraad |
vacantie |
feestweek en uitwisseling 1
met Oosthuizen
start peuterspeelzaal j
viering 50-jarig bestaan |
Fanfare Zuiderwoude j
intocht Sint-Nicolaas i

tentoonstelling pluimvee,
konynen, vogels, etc, 1

Alle medewerkers' van "De Broeker Gemeen- |
schap" wensen TJ prettige Kerstdagen en |
een genoegelijke' jaarwisseling. Tot vol- I
gend jaar !

Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig'J

visetend 1971

De Rijdendevisbakwagen R. Miederaa

Sen horloge is een fijn geschenk.
fa daarvoor dan naar Van Zwol{ ook voor

al uw reparaties.
J. van Zwol, gedipl.horlogemaker
Galggouw 22, a
Broek in IVaterland. - tel. .498 .

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Mevrouw F. Brouwer,
Broekermeerdyk 6, tel. 02903-412.
Behandeling na afspraak, ook aan huis.
Op advies van de dokter ook aanmeten
van steunzolen en elastieke kousen.

Onderlinge Brandverzekering,
Parallelweg 17, Broek in Waterland, •
tel. 02903-269. i
Voor een GOEDE BRANDVERZEKERING naar ^
de "ONDERLINGE"

^oede voorwaarden en uiterst LAGE PREMIE

.Dameskapsalon "EMMY"
Burg, Peereboomweg 2 tel. 566
Het adres voor een modern kapsel,
Specialiteit in bruidskapsels
Grote sortering cosmetica ; '

Wij gaan nog steeds door met de verkoop
van DAMES PRUIKJES

Belt u even 586, en ik geef u
vryblyvend advies,,

Emmy Suijkerbuijkl

BER KEFF"'

Laan .44
voor RIJIVIELEN EN BROMFIETSEN

100 % S E R V I .C .E

WORDT DONATEUR VAN DE BROEKERGEMEENSCHAPt


