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BROEKER GEMEENSCHAP
OFtGAAN VAN DE STICHTING ..DE 5R,0EK£R GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap" H.V/. Eppenga, Buitenweeren 1
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel. 5^2

==AGENDA==

t/m 50 dec. Expositie Yvonne van Riet-
schoten (Galerie De Swaen)

10/11/12 dec. Tentoonstelling pluimvee,
konijnen, siervogels, etc.

11 dec. Nut: Jubileumavond met Volendam-
met Operakoor (N.H.-Kerk)

13 dec. Pluimvee- en konijnenmarkt
15 dec. Oud-papier-actie meisjesver.
18 t/m 2^ dec. Actie ramen wassen t.b.v.

Jeugdhuis
"21 dec. N.C.V.B.: Kerstfeest

21 dec. Plattel.vrouwen: Kerstavond

22 dec. Volkskerstzangdienst
3 jan. Nieuwjaarsreceptie

20 jan. Plattel. vrouwen: jaarvergadering
Zk jan. Nut: "Automatisering"
25 jan. Prijsuitreiking en trekking verlo-

ting pluimvee- en konh.ver.

25 jan. Algemene leden'•erg.
gymn.ver. Sparta

15 feb. Plattel. vrouv/en: "Terug naar het
land der Iuca's":door 'J.Hornman

9 mrt. Plattel.vrouwen: "Het Amster-
damse Bos" door dhr.Brander.

Spreuk van de week:

Zorg, dat u in dees donkere tijden,-
Licht uitstraalt naar alle zijden I

==KLEINDIEREN TENTOONSTELLING==

Vrijdag 10 december zal de Burgemeester,
de heer H.G.M. te Boekhorst, de pluimvee-
en vogeltentoonstelling openen in de ga
rage van de beer K. Buurs, Hellingweg
Tot'en met zondag 6 uur kunnen de bezoe-
kers een vierhonderd dieren bewonderen:

een groot aantal konijnen onderverdeeld in
diverse rassen en kletiren, duiven waaron-
der krulduiven, kroppers, eksters, tuime-
laars, en schild, een aantal cavia's,
glad en langharigen, zelfs een aantal
dwerggeiten is te zien.
De vogels zijn goed vertegenwoordigd:
kleurkanaries, tropische vogels, een bij-
zondere^collectie dwergduifjes. waaronder
Chinese tortels, grote parkieten, de
pracht rosela's , rocdrug en turquosine's

dragen zeker ieders bewondering weg. De
tentoonstelling is geopend vrijdag van 8
tot 10 uur, zaterdag van 10 tot 10 uur
en zondag van 10 tot 6 uur. \7ij verwachten
een groot aantal bezoekers, die wij graag
willen adviseren, over onze raooie sport.
De entreeprijs is laag gehouden: 1 gulden,
kinderen 75 cent.

; Het T.T.-Bestuur.

==150 JAAR NUT=== . .

Deze maand bestaat de Mij. tot Nut van
het Algemeen, dept. Broek, zoals de offi- j
ciele naam is, 15O jaar. Een datum, die ]
v/ij toch even willen memoreren, omdat ons ?
in het verleden zo vaak de vraag is ge- j
steld: "heeft het Nut (wat is dit toch
een antiek aandoende naam) zich zelf niet
overleefd en is aan de doelstellingen van
de stichter Ds. Jan Nieuwenhuys:"het uit-
geven van goedkope literatuur voor de min-
vermogendon" niet reeds lang voldaan,.
Heeft het nog zin ora avonden te verzorgen,
cursussen te organiseren, terwijl de werel(j
via televisie, radio, etc. onze huiskamer
binnendringt en men op een steenworp af-
stahd woont van de grote stad, waar men
alles kan bieden op amusement wat men
wenst ? Ondanks dit, heeft het Nut in
Broek toch bestaansrecht, de lezing-avon-
den zijn goed bezocht, het ledental zit
boven de 200, de cursussen Sngels en tui-
nieren zijn volgeboekt, van de bibliotheek
wordt intensief gebruik gemaakt en de
baby-sit centrale heeft altijd vele aan-
vragen te verwerken. Natuurlijk zijn er
ook diepte-punten geweest, hebben be- j
stuurders er het bijltje wel eens bij wil- j
len neergooien, maar toch blijkt het Nut
in Broek een gewaardeerde veigiiging te zijni.
Van het I50 jarig bestaan willen wij geen |
officiele aangelegenheid maken, geen re-
cepties, toespraken of wat daarbij hoort, j
uiteindelijk heeft het huidige bestuur |
het Nut niet gesticht. Ongemerkt voorbij {
laten gaan kan ook niet en daarom hebben j
wij op zaterdag 11 dec. a.s, 's avonds om \
20.00 uur in de N.H.-Kerk het jubileum-



concert te verzorgen door het Volendaras
Operakoor • VVij menen met dit koor een goede
greep gedaan te hebben, het is u alien bef-
kend en juist voor deze avond brengen zij
met hun solisten een programme, dat een
ieder of hij nu opera liefhebber is of niet
kan boeien. Voor het concert zijn nog eeni
aantal plaatsen a / 7*50 P«P* te verkrjjgeh
"Veel geld" hebben wij horen zeggen. In-
derdaad, het is niet voor niets, maar re-
aliseert u zich wel wat de kosten voor
een dergelijke avond zijn ? Het Nut hoeft
aan deze avond niets te verdienen (doet
het ook niet) maar het zou wel plezierig
zijn als v/ij uit de kosten springen en
het koor voor een uitverkochte kerk zingt!
Oh ja, kaarten kunt u nog krijgen bij Mw.
Dobber, Noordmeer 2, tel. 513, Mw.Mande,
C.Roelestr.30 tel. 489, Mw. Vroegop,
Galggouw 32, tel. 376, R.Lobbes, C.Roele-
str. 4, tel. ^91 W.Drjjver,Buitenweeren 17
of aan de Kerk, zaterdagavond om 19*30 u.

Het Bestuur.
• — — -

Yvonne van Rietschoten :
EXPOSEERT PENTEKENINGEN

in Galerie "De Swaen", achter dekerk,
Leeteinde k te Broek in Waterland

k december t/m 30 december 1971, dagelijks
van IO-I5 's zondags van 12-17 uur.

==OUD-PAPIERACTIE==

IVoensdag I5 december on half twee begin-
nen we weer oud papier op te halen* Het

I eerst ten zuiden v.d. Provincialeweg.
Willen de raeisjes wel allemaal komen,
anders gaat voor hen 't-clubreisje niet
door. Willen de ouders de meisjes aanspo-
ren, want de leidsters kunnen 't ook niet
alleen. M.'Mulder

==:ACTIE JEUGDHUIS==

Helaas is het een feit

Het Jeugdhuis is nog niet al zijn loten
kwijt •

De mensen van Broek willen wij vragen
V/ie wil er nog een gokje wagen,
Als u de jeugd steunt zijn wij u dankbaar
Ook komt er nog een actie dit jaar
Op de dagen 18 t/m 2k december gaan wjj

iets ondernemen

V/ij willen voor u ramen wassen en zemen,
Uw auto of ramen zijn met Kerst schoon en

net

En met uw bijdrage kan het Jeugdhuis wor-
den opgezet

Verzoek aan de jeugd:
Als er jongelui bereid zijn .om zich in
deze week voor het. werk beschikbaar te

stellen

Kunnen zij Cor te Boekhorst bellen
Mensen die ons van de laatste lootjes
willen afhelpen of zich v/illen opgeven
voor het ramen of autowassen kunnen ook

in kontakt treden met Cor te Boekhorst

Parallelweg 23, tel. 292 of met
Paulien Breeder, De Erven 20, tel. 26l.

==GROENEJCRUIS===
Het bestuur van het Groene Kruis is voor-

nemens om raedio januari 1972 te starten
met een cursus "zwangerschapsgymnastiek".
Nadere gegevens hieromtrent kunt u aan-r
treffen in de volgende editie/vdn dit blad

==:GEZINSVERZORGING==
Voor gezins- en bejaardenhulp kunt u
zich wenden tot mw. Franke, Nieuwland 1
tel. 452 of tot Zr. Grouse, tel. 255

==CULTUREEL JONGEREN PASPOORT==
De geraeenteraad heeft besloten om uit de

^•gemeentekas een bijdrage beschikbaar te
stellen voor iedere houder van een Cul-
tureel Jongeren Paspoort uit deze ge-
meente. Hierdoor kan de prijs van zo'n
paspoort beperkt blijven tot / 3,50
per jaar. Gaarne willen wij de aandacht
van de Broeker jeugd vestigen op de mo-
gelijkheid zich een dergelijk paspoort
aan te schaffen. Voordelen: reductie
op allerlei voorstellingen en op diver
se tijdschriften. Een C.J.P. kan worden
aangevraagd door jongelui van 15-22
jaar. Aanmeldingsadressen in onze omge-
ving: Purmerend, Breedstr. 12; Amster-
damse Jeugdraad, Tolstraat 129.

==BURGERLIJKE STAND==
Ondertrouwd: Johannes Jan IViedemeijer
26 jr. en 01ga Louise Ledegang 22 jr.
Hendrik JG Bolks 31 jr. en Susanna ,L /T
Wiedemeijer 22 jr.
Gehuv/d: Andreas IVilhelmus van Vught 22 Jr
en Elisabeth Johanna Miedema 22 jr.

-MEDEDELINO-

EETHUISJE "DE DRIE NOTEN"
V/ij del en u mede dat het om bedrijfstech-
nische en organisatorische redenen,niet
mogelijk is onze loket verkoop langer te
handhaven. Dit ingaande 21 december a.s,
Dit besluit is na lang overleg genoraen.
V/ij hopen dat u onze ingreep kunt billij-
ken. Wij begrijpen dat er een gemis ont-
staat, wij hopen dit gedeeltelijk te kun
nen ondervangen,zie onze advertentie op
6 jan '72. Bij deze willen wij onze clieh-
ten hartelijk dank zeggen voor het ver-
trpuwen dat v/ij de afgelopen 64" jaar '
mochten genieten. En wij hopen dat •wij u
voor zover mogelijk in onze grill-bar

raogen ontmoeten.

— J. Bakker en echtgenote.

HUURHUIS GEZOCHT
Huurhuis gezocht voor k personen in
Broek in Waterland.
Vergunning aanwezig. Huur tot / 220,
per maand.
tel. 023-280665

WILT U EEN HOGE RENTE VAN UIV GELD ??
SPAAR DAN BIJ DE:

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

Rente - 8 %

Iedere nieuwe spaarder ontvangt:
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg.
Informeer eens bij uw N.M.S._agent te
Broek in V/aterland: J. v.d. Snoek
Roomeinde 17 - tel. 02903-k^k

Geopend; maan- en woensdag van
18.30 - 20.00 uur

Zaterdag van 11-12 uur en volgens af-
spraak. .

Mw. F. Brouwer,Broekermeerdijk 6,tel. k^2
GEDIPLOMEERD PEDICURE

Behandeling na afspraak, ook aan huis.
,0p advies van de dokter ook aanmeten van
steunzolen en elastieke kousen. •


