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BROEKER GEMEENSCHAP
ORXaAAN VAN DE STICHTING ol^E BROEKER GEMEENSC3AP*

Sec.retariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap" H.VV. Eppenga, Buitenweeren 1.
Hw. B. Blufpand-Sinot, Dr. ^ 1.2» tel. 5,62
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==AGENDA==".

nov. Expositie Joanne Appel
'(Galerie De Swaen)

Intocht St. Nicoiaas .
Vrije klaver jasdrive (Qoncordia)
Viering lOOe verjaardag Oma Lof
Ledenverg. IJsclub

2 dec. Tentoonstelling pluimvee,
konijnen v siervogels, etc.
Nut: •Jiibileumavond met
Volendammer Operakoor

' Pluinivee- en~^ofnjnenmarkt
NCYB:. .Kerstfeest
Plattel.vrouwen: Kerstavond
Volkskerstzangdienst
Niteuwjaarsreceptie
Plattel.vrouwen: jaarvergadering
Nut: "Automatisering"
Prijsuitreiking en trekking ver-
loting pluimvee- en konh.ver.
Plattel.vrouwen: Terug naar het
land der Inca's door V/im Hornman
Plattel.vrouwen: "Het Amsterdamse

Bos" door dhr. Brander.

. ==KLAVERJASCLUB==

Zaterdagavond 27 nov. vrjje klaver jasdrive
in Cafe Concordia. - aanvang S.uur,
Vele prachtige prijzen. Hoofdprjjs een
waardebon van f 25,—

==IJSCLUB==

IJsclub "Broek in Waterland" houdt op 7
december 1971 in cafe Concordia, aanvang
8 uur 's avonds een Algemene Ledenverga-
dering.
1. Opening door voorzitter.
2. Verslag penningmeester c.q.secretaris
3. Contributie herziening.
4. Schaatsevenementeh c.q. te houden

wedstrijden.
5.^Rondvraag. Bestuur

==JUBILEUMAVOND NUT==

Zaterdag 11 dec. a.s. viert het Nut dept
Broek haar 15O-jarig bestaan. En hoe !!
In de kerk hebben wij 's avonds om 8 uur
een jubileum-concert met medewerking van
't Volendams-Opera-Koor met 3 solisten

van de Ned. Opera-Stichting. Over het
Volendams-^Opera-Koor, ach raoeten wij daar
nog iets over zeggen«i In Waterland en ver
daarbuiten heeft het Koor een dergelijke
reputatie dat het overal waar het 00k op-
treedt uitverkochte zalen trekt. Wij zijn
er dan 06k bijzonder trots op dat dit koor
dat in al onze zuster-gemeenten reeds is
opgetreden, behalve in Broek, nu naar ons
korat en wij hopen dat de Broekers de gele-
genheid zullen aangrjjpen^jsm^djUb^^kxiori-JLiL:—
onze kerk met zijn fraaie accoestiek te
gaan beluisteren. V/ij hebben het programma
gezien en het belooft een machtige avond
te worden. Laat daarom deze avond niet
aan u voorbij gaan !
Kaarten a f 7,50 p.p. zijn verkrijgbaar bij
Mw.E.Dobber, Noordmeerweg 2, tel. 515/
Mw.A. Mande,C.Roelestr.32, tel. 489/
Mw.A.Vroegop,Galggouw 30, tel. 376/
Dhr.R.Lobbes, C. Roelestr. 4, tel. 491*
De leden van het Nut hebben op vertoon
van hun lidmaatschapskaart recht op 2
vrijkaarten. U heeft hiervan allenpersoon-
lijk bericht gehad. Nog lang niet alle
leden hebben hun kaarten opgehaald. Doet
u dit nu zo spoedig mogelijk.

_> _Het__Bestuur
Naschrift: Ook van onze kant gaarne een
opwekking om dit unieke gebeuren in
Broek niet te missen. U heeft nu de kans,
benut deze. Laat het Nut niet in z'n
hempie staan ! Red.

==BEJAARDENCLUB BROEK IN
WATERLAND==

Ons St-Nicolaasfeest is weer op komst,
zoals u west. Het bestuur heeft"dat .„ge-
steld op v/oensdag 1 december 's middags
om half twee, in het Broeker H"qis. U al-.
ler opkomst is natuurlijk gewenst, Wij zulr
len trachten het nog beter te dpen slagen
dan in 1970. lipewel v/ij toen toch een bui-
tengewone middag hebben gehad. Heft bestuur
echter v/il trachten het u alien naar de
zin te maken.

II

Dan nog iets voor uw KerstfeestM PH?.®



i leden kunnen ze3.f een kerststukje op
Imaken onder toezicht van hen die daar
i kundig in zi jn. Dat doen wij dan op dins-
i dag 21 decerhber in het Broeker Huis. IVy
i verwachten u alien aanwezig. Het belooft
i een leuke middag te worden.

Ill

IDe vakantie voor de Bejaardenclub is vas"
Igesteld van 13 mei tot 20 mei 1972. Zij
Idie daar-aan wensen deel te nemen, moete
jdit voor 12 december laten weten. U kunt
Idaai- voor sparen bij de Coop. Raiffeisen-
ibank, ten name van vakantie Bejaardenclu
jHj.eraan kunnen ook niet~leden deelneraen,
Ials Z3j dit v/ensen. U kunt zich opgeven bi;
|J. Nierop, Parallelweg 17, tel. 338 of bi;
jJcH.W. Wallroth, Woudweeren 22, tele 3^6
ivocr 12 december a.s. „ ^ ^
I Het Bestuur.

==KOMT U OOK ?==
I ;/eet u dat er op iedere vrijdagavond van
i 21 tot 22 uur gelegenheid is om recrea-
jtief onder deskundige leiding te zwemmen
1en te trimmen?? Nieuwe I'ederi/zjQn iedere
i yrijdag van harte welkom in het sport-
jfondsenbad Monnickendam.
i ==•=:=: Zwemver. "Waterland" ====

==FANFARE-CORPS "JEUGD POET LEVEN"==
jZaterdag 13 nov. j.l. was voor de leden
Ivan de Fanfare "Jeugd doet Leven" een
fgrote dag. Op die dag hebben z^j het wapen
ivan.onze gemeente doen schitteren in de
iStadsgehoorzaal te Leiden, waar zij op ,hei
Ioondsconcours van de Algemene Nederlandse
iUnie van Muziekverenigingen promoveerde
ihaar de afdeling B met ,25^ip»e6n grcte pres
|tati'e van dirigent Frank Meijer en de lede
Ivan "JeUgd doet Leven", daar er wel fan-
ifare—corpsen zjg'n, die een veel groter
jledental hebben en toch niet aan die pres
itatie toekomen. i/y gaan op d.e.ze voet ver-
ider en wel met een vernieuwd instriimenta-
jrium (lage stemming) die wij op 2e kerst-
|dag in Amsterdam in gebruik zullen, nemen.
! . Ko Morees.

==GEZINS- EN BEJAARDENHULP=r;
iVoor gezins- en bejaardenhulp kunt u zich
jwenden tot Mw. Franke, Nieuwland 1, tel.
1^32, Zr. Crouse, tel. 233.

jOok bij sneeuwval veegt ieder zijn eigen
istraat2e_sch£on

==^^LIJKE STAND==
"jiGeboren: Gerrit z.v.

• Broek.

iGehuwd: Ferdinand Hendrikus Cornelissen
130 jr^ en Anita Cornelisse 21 jr.; ^
IJan van der Spek 39 j^r. en Jannie Broers-

39 jr.; Martin Willem Roth 22 jr. en
iAnnie Mens 22 jr.
iOverleden: Bornardus Johannes Burgess 88ja
jJacob Wiedemeijer 73 jr e.v. A.H. de Jonge"

jVrijdag, 3 december a.s. hoopt onze lieve
jMoeder-Grootmoedef-Overgrootmoeder en Bet-
iovergrootmoeder, Oma Lof-Maas, haar 100st(
jverjaardag te vieren. I
|Ter gelegenheid hiervan houdt zij recepti^
iin Hotel-Rest. "Concordia" te Broek in
hVaterland, van 1^.30 uu^^ tot l6".30 uur. 1

Thuis geen bezoek ! •

Namens de farailie, " \
iMw. IVr Ruijterman-Lof,Roomeinde 13® 1

Klein en J.. v,d.

COOPSRATIEVS RAIFFEISENBANK
BROEK IN l.VATERLAND - tel.2^3

I N B R A A
Wilt u uiv geld kwijt ,bewaart u het thuis
Wilt u 't behouden, breng 't in de kluis

Iedere nieuv/e spaarder ontvangt:
/ 3i-- GRATIS INLEG

Tevens kunnen wij in al uw bankzaken van
advies zijn. Een uitgebreid Vakantie-
reizenpakket ligt voor u klaar I
i/at dacht u van een Snippertripje van
^ of 5 dagen volledig verzorgd naar
Spanje ?
Ontvangt u ook al uw salaris via de Bank
V/at u ook weten wilt, vraagt het ons.
Vjj zijn geopend maandag t/m vrijdag van
9~12 v.rn. en van 2-^ n.m. en tevens
iedere vr;jdagavond van 6-8 uur.

SLIJTERIJ CONCORDIA
Dorpsstr. 1 - tel. 02903-206

Rhura lVhisky=Cognac Wijn
Zv/arte Bessen, Rode Bessenwijni i- 3,83p«
Tafelwijnen zeer drbog, drodg en
zacht vanaf »»
Stadlust v/ijnen div. smaken »"
Jus d*orange per fles
Appelsap import " 2,23
Amstel export bier-Grols Beugel bier-
Heinekeiis bier.- div. soorten frisdran-
ken. - Grote coilectie wynen in alle

prijzen
Buiten lands gedistilleerd:
Franse cognac,...., 12,93
I'^isky.. II 12,93

Binnenlands gedistilleerd;
Jonge Jenever f 10,30
Oude Jenever... i.10,73
Citroen Brandewijn. 8,30
Cognac van Woerden.H,—
U BELT 206 EN \:/IJ KOMEN *

C. de Vries

3,95

3,50
3,83
2,23

VyiLT U EEN HOGS RENTE VAN UW GELD ??
SPAAR DAN BIJ DE:

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK
Rente 44 - .8~^ !

Iedere nieuive spaarder ontvangt;
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg.
Informeer eens bij uv/ N.M.iS.-agent te
Broek in Waterland: J. v.d, Snoek
Roomeinde 17 - tel. 02903-^3%
Geopend: maan- en woensdag van l8,30-20u
Zaterdag van 11-12 uur en volgens af-
spraak.

Mw. Fo Brouwer,Bro'ekermeerdijk 6, tel.J^12
GEDIPLOMEERD PEDICURE

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

Voor een GOEDE BRANDVERZEKERING naar

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

Goede voorwaarden en uiterst lage
premie II

L.


