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Tentoonstelling Judith Boe
(Galerie de Swaen)

jan. Klaverjasdrive,(Concordia)
jan. Pluifflvee-, en konijnenh. ver. :

prijsuitreiking en trekking
verloting

2.8 Jan. Vergadering gemeenteraad
30 jan. Kienavond gyian.ver. Sparta
3 feb. Algemene ledenverg, gymn.ver.

Sparta
13 feb. Uitvoering ,/toneelgroep

"Broek in Waterland" (Concordia

:==GBLgKKIG NIEUWJAAR==
Bij de aanvang van het jaar 1971 wensen
redactie en verdere medewerkers van ons
blad graag alle lezers veel heil en
zegen toe. Wij hopen, dat het nieuwe
jaar voor ieder van u, maar 00k voor
onze gemeenschap als geheel een goed
jaar moge worden.

Van vele inwoners ontvingen wij ten gele
genheid van Kerstmis en Nieuwjaar goede
wensen. Vaak ik een bijzonder originele
vorm. Daarvoor alien hartelijk dank,
wederkerxg wensen wij alle inwoners van
de gemeente Broek in v/aterland veel
voorspoed, gezondheid en geluk in I971

H. te Boekhorst
S. te Boekhorst-Vink

: ==IVELFARE-WERK=^
?oode-Kruis Monnickendam en Oaistreken.
let ligt in het voornemen voor belang-
stjellende dames _uit de gemeenten Broek
in, Waterland, Katwoude, Marken en Mon- •
nickendam een welfare-cursus te organi-
seren, Aan deze opleiding kunnen een
aOrtal dames deelnemen. Op deze cursus
worden gevarieerde lezingen gehouden en
echnieken aangeleerd, .die de opgeleide

'Ursist in praktijk moet brengen bij haar
lezoek aah de bedlegerige en zieke pa-
ienten. Ook in deze streek bestaat
ringend behoefte aan welfare-werkers.
e cursusleidster zal een informatieve
ijeenkomst houden ,op vrijdag 13 januari
971 te 2.30 uur in Monnickendam.
egadigden gelieve zich te melden voor
eze cursus, die gedurende 10 weken
i^.,...'!^.^,i?.i^sl.,..wor,dt de secre-

taris van het E"ood7-K7uis7 de heer"
J. Hepkema,. Hogedijk 27 te Katwoude.
Tel.: 02995-1601.

. ==KLAVERJASI)RIVE== =====
2aterdagavond, 16 januari, grote klaverGasdrive in Caf6 Concordia. - aanva^

*" prachtige prijzen.

==jgiJlTH BOER TN ain.mip swaen'EZ
Judith Boer (Valeska Judith Satsuki) we
geboren in 1933 te Batavia. Verbleef al
ind, tydens de oorlog in een "jappenka

op Java. Kwara in 19if6 naar Ben Haag, waai
Z13 o.a. de beeldhouwersopleiding volmde
aan de Koninklijke Academie en leerde
tekenen van Paul Citroen. In Amsterdam
verdiende zij jarenlang de kost met het
maken van ontwerpen voor zeefdruk. Thans
IS sij part-time lerares tekenen en han-
denarbeid. Kreatief werkt zij sinds 1966
samen met de dichter-tekenaar Nico Ver-
hoe^en. ^etweeen debuteerden zij in Sep
tember 1967 met een tentoonstelling
Printoezie" in Galerie Mokum te Amster

dam. aarna volgden,samen met Nico Ver-
noeven, tentoonstellingen in o.a. Leeu-

Grnnf '̂u ' ' ^-Hertogenbosch , KasteeGroot Hoenlo en in de leeszalen van
Bergen op Zoom en Uithoorn.
Galerie "de Swaen" in Broek in Haterland
koos haar voor deze wintermaanden, omdat
aar werk, hoewel zif/zelf "Objects and
arbarian Art" (Barbaars en toch lieflijk

loemt, toch een bijzondere liefljjkheid ver
t̂oont die vele expositiebezOefcers bliikf
aan te spreken.
Galerie "de Swaen" is heel makkelijk te •
vinden, op het Kerkplein van ?roek in
Waterland. De tentoonstelling duurt. nog

januari, geopend dageiyk
van 10-13, 's zondags van 12-17 uur. •

Galerie "de Swaen"
Leeteinde k, Broek in Waterland

tel. 02903-^11.

B E R K E F F

Laan kk

voor RlJl^iflELEN EN BROMFIETSEN

100% SERVICE!!!



==ZIEKTE SCHOQLSCHOONMAAKSTER=: =
elaas is de schoonrnaakster van de o.l.-
chool I, mevr. Geugjes-van der Snoek,
edurende enige tijd niet in staat haar
erk te doen. Zy is nl. voor een opera-

:±e opgenoolen in het ziekenhuis. ^
oor de eerstkomifi^i^l^ er dus dringend
ehoefte aan een plaatsvervangster. V/ie
it werk, (tijdelijk) wil doen, wordt ver-
ocht contact op te nemen met de geraeen-
:e-secretarie (Heer Smits)t

--- ==NI£UWJAARSBIJEENKQMST==

.1. maandagavond belegde het geraeente-
estuur de al bijna traditioneel wordende

ni^uwjaars-contact-avond. Ditmaal niet
n'het gemeentehuis, maar in het Broeker
uis, Deze ruimte bleek zich bij uitstek

voor dit doel te lenen. Overal in de
jrote zaal stonden of zaten groepjes
mensen gezellig met elkaar te praten or
der het geno.t van een slokje en een
hapje. De opkomst van bezoekers was groot

n gevarieerd. Het deed ons deugd, dat
niet alleen het "establishment" aanwezig
vas. Vele contacten zijn gelegd of ver-
stevigd. Daaruit kunnen wij concluderen,
.at het beleggen van deze avond zeker

aan zyn doel heeft beantwoord.

• ==HUISB£Z0EK==
In de komende maanden kunnen alle inwo-
ners enige keren bezoek aan huis ver-
wachten van daartoe door het,gemeentebe-
stuur aangewezen personen. In de eerste
>laats wordt gehouden een volkstelling.
)aarover heeft u natuurlijk al veel gele-
zen en gehoord. De telling vindt plaats
in de laatste dagen van februari. Zij
geschiedt door middel van formulieren,
welke u gedeeltelijk zelf moet invullen.
let andere deel wordt door de "teller"
ingevuld, die u ook behulpzaam mag zijn
by het invullen van het eerste deel. De
;elevisie zal nog ruime aandacht aan dit
alles schenken,'zodat het voor niemand
als een verrassing komt.

iJen tweede bezoek vindt plaats (door
andere per'sonen) om na te gaan of in de
woningen schuilgelegenheid aanwezig is
:egen atoomstraling. Ook daanvoor wordt
leder huis bezocht, bekeken en opgemeten.
)eze enquete v;ordt' gehouden op 8 februari
a.s. en volgende dagen.
Uiteraard is uw medewerking by beide
onderzoek-programma's onmisbaar.

. ==BURGERLIJKE STAHD==

Geboren: Lokke d.v. W.J. van Wyngaarden
en J.M. Hofmann; Danny z.v. J. Dorreboom
en J. Bergen; Jolanda Francisca Alexandra
d.v, A.J. Krikke en '-V. Reymerink.

Overleden: Karel Marinus Ka,llenbach 28 jr
e.vi A. Breijaen.

==OUD PAPIER=r= . • i
Als het weer 'het toelaat hopen we in de I
twee^de helft van januari weer oud papier \
op te halen. Is er misschien iemand die |
mij daarby wil helper, daar ik (door
ziekte van mevr, Schreuder) er alleen
V-Qor sta. iv;r J

M. Mulder.

Onderlinge Brandverzekering

Parallelweg 17?
Broek in Waterland

tei. 02903 - 269
Voor een GOEDE BRANDVERZEKERING

naar de "0 n d e r 1 i n- g e"

Goede VOORWAARDEN en uiterst
lage prijzen

GEDIPLOMEERD PED ICURE

Mevrouw F. Brouwer.

Broekermeerdijk 6, tel. 02903-^12.

Behandeling na afspraak, ook aan

huis.

Op advies van de dokter ook aanmeten

van steunzolen en elastieke kousen.

DAMESKAPSALON "EMMY"

Burg, PeerebooDiweg 2 - tel. '^S6

Het adres voor een modern kapsel I

Specialiteit in bruidskapsels !

Grote sortering cosmetica !

Wij gaan nog steeds door met de

verkoop van DAMES PRUIKJES !I

Belt u even 586', en ik geef u

vrijblijvend advies.

Emmy Suijkerbuijk.

B e gin h et jaar goed

w 0 r d t d onateur van

d e BROEKER GEHEENSCHAP !! •• •

Restaurant "G o n c o. r d i a"

Dorpsstraat 1 . - .tel. 206
Door de aparte sfeer van dit eeuwenoude

Dorpscafe behoudt U een pr@ttige her-

innering aan Uw feest ter geleg^i^keid

van :

Uw huwelijk -

Uw huwelijks-jub'ileum - - - -
\

Uw'receptie

Uw familie-diner.

C. de Vries

WORDT DUS DONATEUR VAN DE BROEKER-
GEMEENSCHAPin


