
23 december 1971 nr. 579

WTDAM

BROEKER GEMEENSGHAP
orjgaan van de sncadnriNG jje droekergemeenscrap"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Sppenga, Buitenweeren 1.
Mv/.B.Blufpand-Sinot, Dr.C.Bakkerstr.. 12, tel. 562

- ==agenda==
/m 30 dec. Expositie Yvonne van Riet-

schoten (Galerie De Swaen)
6 dec. (2e Kerstdag) Kerstfeest

Zondagsschool.
7 dec. Trekking verlo'ting tbv Jeugdhuis
3 jan. Nieuwjaarsreceptie.

15 jan. Uitvoering toneelver. "Tracht".
(Concordia)

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

loting pluimvee- en konh.ver
25 jan. Algemene ledenverg. gymn. ver

"Sparta". . ;
5 feb. Plattel.vrouwen: "Terug naar^het

land der Inca's" door dhr.W.Horn

man.

22 feb. Jaarvergadering stichting
"De Broeker Gemeenschap"

9 mrt. Plattel. vrouv/en "Het Amsterdamse
Bos" door dhr. Brander.

==NIEU\7JAARS-C0NTACT-AV0ND==

In verband met het succes daarvan in

vorige jaren, wordt 00k nu weer door het
gemeente-bestuur een Nieuv/jaars-contact-
avond belegd. Zeals gebleken is, vormt
een dergelijke avond een bijzonder goede
gelegenheid voor alle inwoners om eens te
praten met leden van het gemeente-bestuur-,
Ivan organisaties en verenigingen en niet
Ite vergeten met elkaar. Deze contacts
kvond wordt gehouden in "Het Broeker Huis'
(Leeteinde I6) op maandag, 3 januari a.s.j
vanaf 20.00 uur. Alle inwoners zijn wel- j
com, OQ.

==KERSTFEEST. ZQNDAGSSCHOOL==

Op tweede Kerstdag 's avonds om 7 uur
wordt in de kerk het Kerstfeest gevierd
door de kinderen van de Zondagsschool.
By deze worden alle Broekers uitgenodigd
dit Feest mee te maken. Natuurlijk komen
de ouders, familieleden en vrienden van
de kinderen, maar is het niet geweldig
voor iedereen, ook voor bejaarden, het
Kerstfeest voor kinderen mee te maken ?
De kinderen rekenen op een "voile kerk"!
Vergeet u het niet ?
o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

COOPERATIEVE RAIFF5ISENBANK •

BPOEK IN WATERLAND - tel. 2^3

I N B R A A K

Wilt u uw geld-kv/yt, bewaart u het thuis
V/ilt u 't behouden, breng 't in de kluis

ledere nieuwe.spaarder.ontvangt:
GRATIS IMLEG. ..

Tevens kunnen'wy u in al uw bankzaken van
advies zijn. Een uitgebreid Vakantie-
pakket ligt voor u klaar !
.7at dacht u van een Snippertripje van
if of 5 dagen volledig verzorgd naar
Spanje ?
Ontvangt u ook al uw salaris via de Bank
Wat u ook.weten wilt, vraagt het ons.
Wij zijn geopend maandag t/m vrijdag van
9-12 v.m. en van 2-A n.m. en tevens ie-
dere vrydagavond van 6-8 uur.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—0—0-0-0

=:=JEUGDHUIS==

==SPREEKUUR BURGEMEESTER==

IOp maandag 2? december a.s. wordt in het
Igemeentehuis de trekking gehouden van de

[et gebruikelijke avond-spreekuur van de iverloting ten bate van het Jeugdhuis.
)urgemeest€r op de eerste maandag van de iTevens is er dan voor iedereen, die wat
tiaand zal in verband met het bovenstaande; wil zeggen of horen over het Jeugdhuis
op 3 januari vervallen. Igelegenheid om dat te doen. De "Groep

=== ==GEZINS- EN BEJAARDENHULP== ===== 1Aoht" wil graag vanaf 19-3° uur met ^
—: , —;— 7- ^ . , i belangstellenden van gedachten wisselen.\

)or gezins- en beiaardenhulp kunt u zxch;^ ^ i i • t t j. • j ^
, ® ^ t; , rr. T j ^ j. 1 iDe trekking zal plaats vinden om ca.jnden tot Mw. Franks, Nieuwland 1, tel. i^q qq

if52 en Zr. Grouse tel. 255
Bpreuk van de week (niet zelf bedacht ): Giaas je op - laat je...Fi> ' ♦



==DANKBETUIGING==
Daar het mij onmogelijk is u alien-per-
soonlijk te bedanken voop ,de geweldige
belangstelling ter gel^enheid van mijn
lOOste verjaardag, voor de vela prachtig
bloerastukken, cadeaus, brieven en kaar-
ten, de spontane reactie van de Broeker
bevolking, de fantastisch mooie erepoor-
ten, de ivoorden tot mij gesproken, het
muzikale onthaal door de fanfare van
Zuiderwoude, kortom aan alien die deze
dag voor mij onvergetelijk hebben ge-
maakt heel hartelijk dank,

Oma Lof-Maas

(Tante Kee) M
Broek in IVaterland, dec. 1971,
Roomeinde 15
—O-O-O —O —O—O —O-O— O-O—O— 0-O—O— O— O— O—0—0—o

^=VBRLOREN EN (17EER) GEVONDEN==
Gevonden:

Verloren:

.1 bruin hondje; 1 zwarte dames
portemonnaie inh. + / 20,—;
1 dameshorloge, mark Prisma.
1 donkerblauwe beurs; 1 heren-
bril in zwart gevoerd lederen
etui; 1 lipssleutel; 1 geel
dekzeil (A bij 6 m.)

Inlichtingen. bij, de Rijkspolitie.

SLIJTSRIJ CONCORDIA

Dorpsstr. 1 - tel. 02905-206

?hum Whisky ='Cognac V/ijn f 5,95'
Zwarte. Besseh, Rode Bessenwijn," 5,85 p.
Tafelwijnen, zeer droog,dro6g
en zacht vanaf...

Stadlust wijnen div.sniaken "
3t50
3.85

Jus d'Orange per fles 2,25
Appelsap import " 2,25
Amstel export bier - Grols Beugel bier •
Heinekens bier. - div. soorten fris-
dranken. - Grote coilec tie wijnen in alle
prijzen.

Buitenlands gedistilleerd.
Franse cognac f 12,95
Whisky " 12,95

Binnenlands gedistilleerd.
Jonge Jenever.. .../ 10,50
Oude Jenever " 10,75
Gitroen Brandewijn.8,50
Cognac-van IVoerden. " 11,—

U BELT 206 EN WIJ ^KOMSN. ^ .
C, de Vries

==TONEELVEREHIGING "TRACHT"= =
De toneelvereniging Tracht" van Broek in
Waterland geeft zaterdagavond 15 januari
1972 in "Concordia" haar eerste uitvoe-
ring van het seizoen. \'!e hebben dit keer
een bijzonder leuk stuk op het programma
staan en wel "De, kat op het spek" van
John Dole. Het verhaal'is bijna niet in
het kort samen te vatten en dat zou ook
erg.jammer zijn, want de onverwachte
situaties en verwikkelingen, die erin
voorkomen zijn een deel van de charme
van het stuk, Maar de titel duidt het al
aardig aan -de kat op het spek- en de
kat sit er boven,op, dat kan ik u wel
vertellen. Verder zijn we bijzonder blij
met de nieuwe leden, die vie erbij gekregen
hebben en waarvan ook.sommigen in dit
stuk meespelen. We hopen, dat u zo nieuwg
gierig geworden bent dat.u I5 januari
1972 alien in "Concordia" aanwezig zult
zijn Mw. Tierie-Daub, seer.

==BURGSRLIJKE STAND==
eboren; Hans z.v, 0, van der Velde en

!'• van Riessen v/onende te Landsraeerj
eanette d.v, J.'K, B3.kker en J, van Vee

•• Robert H, Kauffmann 25 jr. en
arie C, Eenhuis 25 jr.; Robert van den
out 26 jr. en Caroline H.I. Blom 2k jr
ylke L, Arntzen 27 jr. en Geertruida'A

van Doornik 25 jr.; Jan van Schaaik
jr. en Ellen B. Sodenkamp 2k jr.;

endrik J.G. Bolks 51 jr. en Susanna L.
iederaeijer 22 jr.
verleden: Neeltje IViedemeijer 75 jr. w.v

K. v.d. Vegte.

0

iV^Prettige feestdagen met een goed
^verzorgd kapsel.
Dames wacht u niet
dag, maar bespreek
voor een afspraak.

tot de laatste

of belt u mij

Dameskapsalon "Emmy"
tel. 566
Burg. Peereboomweg 2.
Alhier.

VILT U EEN HOGE. RENTE VAN UIV GELD ?
SPAAR DAN BIJ DE

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS
SPAARBANK

Rente 44- -

edere NIEUWE -SPAARDER ontvangt
'RIE GULDEN GRATIS als eerste inleg.

•nforraeer eens bij. uw N.f-I.S.-agent te
iroek in Waterland. J. v.d. Snoek

Roomeinde 17 , tel. 02905-454

eopend; Maandag en woensdag van
18.50 - 20.00 uur
Zaterdag van 11 - -12 uur

• EN VOLGSNS AFSPRAAK

evrouw F. Brouwer, Broekermeerdijk 6
el. 02905-412

GEDIPLQMEERD PEDICURE

ehandeling -na afspraak,- ook aan- huis
p advies van de dokter ook aanmeten
an steunzolen en elastieke kousen.

. ONDERLINGE BRANDVERZEKERING

Parallelweg 17, Broek in Waterland
tel. 02905-269

Voor een GOEDE BRANDVERZEKERING
naar de "0 n d e r 1 i n g e". •

Goede voorwaarden en uiterste
lage premie.

lie medewerkers van "De Broeker' Gemeen'
hap" wensen u.prettige Kerstdagen.en
n genoegelijke jaarwisseling,

lot volgend jaar !

lustraties:
Schrama.


