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B ROEKER GEMEENSCHAP
ORX^AAN VAN DE STICHTING BROEKER GEMEENSCHAP"

.==AGENDA==

6' t/m 28 feb. Tentaonstalling foto's
van Paul C. Pet (Galerie de Swaenf)

9 feb 't Nut.:.. gespreksavond .over j
'"drugs" (Leerkame-r) J

1'3, feb Uitvoering toneeXgroep "Brook in |
,, Waterland" (Concordia)

13 feb Toneelavond Plattelandsjongeren,. j
(Dorpsherberg-Zuiderwoude)

•16 feb Jaarvergadering stichting i
."de Broeker Gemcensohap" j
, (Het" Brooker" Huis) |

1'6 -feby : jaarveTgadering--
25-.f-eb Vergadering gemean.teraad - 1
23.-mrt- NsrC> V.'B..gecomb-. verg. in.M'-daaL..|

.. ... .spreekster Mevxv- Strikwe-rda-
. van Klinken •

..apr N.^'.T."B»: jnad» • Gm'i-t- over- ., j
"Be -Arabisciie landen"

8 ei ,N..G^V..-B.: imishoTLdeljjke verg.

van start te gaan. Indien u belangstel-
ling heeft dan kunt u zlch alsnog opge-.
ven by Dhr. Lobbes-, -C. Roelestr, 4, tel.
4'91.- Hocht u in de komende. dagcn •oan
Baby-sit nodig hebben, u weet het u kunt
terecht bij- Mevr. E. Bobber., Noordmeer-
weg 2, tel. 313 en by Mevr. A. Mande-
Visscher, ,0... Roelestr. 30,. "tel. 4&9«- .

==EXP0SmE=-

Van 6 tot pn'met 28 februari a.s. "is in

Galarie Be Swaen een expositie te bezioh.-
tigen van..foto' s ,...gemaakt.-door"Paul. C.
Pe-t. Bo-'Galerie -is •dagelijks--geopend>:.van '
•10 - 15 uur, des zondags van 12 — 17 uur.

NUT VAN HET ALGEMEEN=r=-

ard drugs en soft drugs" zijn woorden-,.]
e- wij te.genwoordig regelmatig, ia..04ijze |

xeuws-ciedia legenkomen. Er verschynen
apporten over ''Mrug-gebruik"" van leer—-j-

ngeu op sch-olen •voor voortgezet onder-i
IS, waaruit'biykt--da-t ca.. 9 5^'van.-de- {

eerlirLgen-zioh-eraan bezondigd, met
s grote uitschieter-Amsterdam.. " ' ' |
t kunnen'ons voorstallen, dat ou-ders •
•er •kiuderen 'voortgezet onderwys-' volgenj,

xch wel-eens''afvrage-n wat zyn "drugs"
xgo-nll^k-preoias -en' zullen myn kinderenj
lier ook v^el^-eens "mea gec-onfronbeerd
orden-!

t Nut pryst, zich. gelukkig on-ze 'plaabs-l
enoob-de hr. Gulje , verbonden aan de
ellinck-kliniek, een kliniek "voor ver- |
laafden In Amste-rdam, bereid-gevonden

:e h.e.bbe"n''over "drugs" te .spreksn, ^
vi^agen te beazrtwoorden. .©be. in de>"leer--.|
kamer" op -diusdag, 9 februari 's avonds

m 8 uur. Wij menen dat dezo'avond niet j
le-c-n van .belang -is voor de ouderen,

niaar ook voor de -groep jongelui -van 15 •
b 19 •ja-ax f-die. .mi-sschie-n -hier ook wel !
n.s.,mee in aanraklng.. kunne-n-'-komen..-

^ursus fotografie en tuinieren:

---=NIEUWS VAN BE ORANJE-VERENIGING=

Op- de in het najaar van 1970 gehouden
ledenvergadering van de Oranj-e •Verenxging
werd....e.en-wijziging'aange-bracht in het
aantal-be-stuur-sledan.. Als extra ,ledvn
zjjn .boege.treden de heren 0. Boon en
K. Oud. In-verband..met-het--vertTek van

de.heer Stolle werd gekozen Mevrouw
C. Tierie-Baub. Het" voltallige" bestu-ur
zie-b er nu als volgt uit:
L. Brooder,^-voorz".' (de Erven "20);
Mevr. A. Cossee-Parree, Seor/Penn. s-se.

(dc--Erven I);
J. Krooii, (Cornv Roelestraab'l^)
.A. -Beunder, (Wagengouwr-32.).j
.-VV.' Vos-, (Zuide.inde- 24) •;
Mevr. Tierie-Baub /(Woudweeren) ;• • •
-C. Boo.n , CNoor-diDeerweg');
K. Oud, (Lee-teinde 2). ,
Met algeme.ne' st'emmen ward beslo-ten'.de
jaariykse leden-oontributie te verho-gen
van / 2,50 ^tof/ ^v^O-.'-We hopen..dat- ook
voor:-.nieuwe inwo-ners van,.ons dorp -di.t
geen bezwaar zal zijn en dat zij. zlch.
-als nleuw lid" zullen'-aanmelden! We hopen
u zo spoedig mogelijk nader te informeren
over onze plannen-^-ten aanzien'van.„de a..s..-
Koainginnedag.

==GEVONBEN=-^

Gevonden:

1 ^Wi
•3-^.

1 bruiri ledsren -dameshandschoen
z.g.a.n. me-b ^...horizontale en 3 verticale
stiksels. I

or beide cursussen hebben zich enkele-

nsen gemeld , ..rnaar nog, niet genoeg om

jevonde-n op" l8-1--'71"-by
•bushalte naar- Amsterdam. To bevragen
Mevr. M. Karanelan,. Roomeinde 8.

•de •

by:



==JEUGDTONEEL==:
Toneelvereniging "Tracht" overweegt een
afdeling jeugdtoneel op te richten. All
jongens en meisjes vanaf 1e klas lagere
school en t/m de leeftljd van 15 jaar
kunnen hiervan lid worden.
Dp contributie zal 25 cent per week gaa
bedragen. Men overweegt, de, clubbijeen-
komsten op woensdagraiddag te houden en
wel van A tot 5 uur.
Adressen voor aanmelding:
Mw. M. Aaftink, Moerland 21,
Mw. T. Adema, C. Roelestr.
Mw. Cv Tierie, Woudweeren,

tel.

10, tel.
tel.

==:GrMNASTIEKVERENIGING "SPAKTA"=Z
Oni ook buiten de normals lesuren wat
meer kontakt tussen de leden van "Sparta
te verkrijgen, heeft de vereniging een
nieuwe aktiviteit ontplooid, door op
zaterdag, 30 januari in de Leerkamer een
kienavond te houden voor haar leden en
oudere jeugdleden.
Vastgesteld mag wo.rden, dat het een ge-
slaagde avond Is-.geworden. Hoewel de op-
komst van vooral. de volwassene.n groter
had kup.ne.n zijn,.was de zaal goed geyulc
ep was de goede stemming spoedig aanwez:
D:|,egenen, die nog onbekend v/aren met, het
kienen waren al zeer snel voor dit spel
gewonnen en^ naarmate de avond vorderde .'
steeg het enthousiasme,
De kleine uurtjes waren al enige tijd be
gonnen, voorda.t, .alle prijzen hun.. bestem-
m:^ng hadden gevonden en de voorzitter de
avond kon besluiten. Gezien het succes-
van deze avond is het niet onmogelijk,
dat in de toekomst meer van dit soort
kontaktavonden georganiseerd zullen worde

• , J. Dobber,
====-= • Secretaris. =:

ling die destijds is gehouden in Galerie
Do Swaenv zijn-nog een aantal exemplaren
over a f -2, — *• Deze catalogus bevat een
beschrijving van de oude kaarten, prenteni
tekeningen en foto's, waarop het dorp is I
afgebeeld en-vormt als zodanig een blij- 1
vender'documentatie op dit gebied, ook |
voor hen.die de tentoonstelling zelf nietl
hebben bezocht, De catalogus kan worden
afgehaald bij de secretaris van de ver-.
eniging, J,\iV. Wiemeijer, De Erven 26,

tel. 477. • ;
^^PLHIHVEE- EW KONIJWEHHOUDERSVER.I

Dinsdag, 26 januari'j.l. werd in cafe
Cpncordia door Burgemeester Te Boekhorst :
de trekking verricht van de verloting '
georganiseerd door de bovengenoemde ver
eniging ten bate van de tentoonstelling
gehouden in december- 1970 tezamen met de
vogelvereniging.
-evens warden ,deze avond/gewonnen prijzen
litgereikt aan de inzenders van de ge—
louden tentoonstelling.

Ploeger uit Nieuwendam.
)e andere prijzen vielen op de volgende
ummers: 5 - 8? - 88 - 128 -- 216 - .283
98 _ ifA6 - if88 - 68o - 726 - 749 - 79
37 - 948 - 957 - 1006 - 1022 - 1049 -
091 - 1116 - 1205 1279 - 1361 - 1363
369 -1380 - i402 - i4i5 - 1427 - 1471
631 - 1663 - 1686 1753 - 1759 _ 1813
832 - 1850 --1854 1958 - 1969 - 1997
998. 7 7

Ja afloop van de prijsuitreiking en de
"ekking hield ^^^evr. Banning-Vogelpoel
en dia-voorstelling over de ontwikkeling
an het kuiken in ei. Dit was zeer
.nteressant. V'ervolgens Amerikaanse
Genders waarvan vele een Nederlandse
•stamming hebben en de huisvesting van

e jonge kuikens.
'jT was veel publiek aanwezig zodat het
en geslaagde avond was.

=^M00I CONCERT IN BROEK IN WATERLAND=
n de Wed. Herv, Kerk te Broek in Water
and werd vrijdag-avond 22 januari j.l.
n muziekuitvoering gegeven, georgani-
erd door "Jeugd doet leven" uit Zuide

/oude. Medewerking- werd verleend door
let Ilpendaras Fanfarecorp's en" de jeugd-

deli-ng daarvan, Olympia-'s fafare- uit
onnickendam en "Jeugd doet Leven".

publieke belangstelli.ng was overwel-
gend, wat.de muzikanten inspireerden

'Ot muziek- raaken op' hoog niveau. Het wa
Jen soort mini V/aterland-Festival.
e organisatie door "Jeugd doet leven"
s vlekkeloo.s. Deze vergniging, die nog
et eens een jaar bestaat,. begint al-
n. bekende verschijning ,in de Waterlands

•muziekwereld te worden.
Hit diverse reacties van het publiek was

ibe merken dat men dit concert ten zeerste
=^VERENIGIWG "QHD BROEK IW WALERLAWD'̂ ^=| gesteld heeft. Hulde ook .aan de

Van de catalogus "Broek in Beeld", uitge-i dirigenten, M. Meijer. en F.M. Meijer
geven'ter gelegenheid van de tentoonstel-| ^ korpsen tot zulke goede pres-
ling die destijds is gehouden in Galerie i weten te brengen., ^ onbrengen,

V.A KANT IE

L.G.. -Slagt. _ ;

Wilt u uw vakantiezorg kwijt
Loop dan binnen bij uw eigen Reiskantoor

Be Plaatseljjke Raiffeisenbank

Uw gratis volledig Reisprogramma ligt
klaar voor iedereen en naar elk wat wils
Wij boeken voor u: ..

Vliegreizen
Treinreizen

Autoplanreizen . ..
Autobusreizen
Rijnreizen en

Het huren van Bungalows, app. en villa's
Met de Raiffeisenbank kunt u alle kanten
op 1 .

• Onderlinge Brandverz.ekerihg
• Parallelweg 17, Broek in Waterland,-
'tel. 02903-269
.'Voor een goede BRANDVERZEKERING" naar de

5e familie K, Buurs kreeg een zangkanarie^"i n d e r 1 i n g e , i
n een bos.,bloemen aangeboden omdat zij
pontaan hun bedrijfsruirate beschikbaar |*B E R K E F F • . '
telde en tevens steeds met koffie klaar Laan 44 )

£05 IZ—i.A® gewonnen door de heer i - - » « ice.. ^


