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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DB STICHTING „DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting jRedactie-adres mededelingenblad:
Broeker Gemeenschap" H.W, Eppenga, Buitenweeren 1.

Mw.B.Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstr. 12, tel. 562

20 jajti.
2k jan.
25 jan.

25 jan.

25 jan.

28 jan.
15 feW

22 feb.

22 feb.

23 feb.

7 mrt.

9 mrt.

9 mrt.

21 mrt.

11 apr.

16 mei

==AGENDA==

Plattel.vrouwen: jaarvergadering
Nut; "Automatisering"
Prysuitr. en trekking verloting
pluimvee- en* konh•vereniging
Algemene ledenvergadering
gymn,ver. "Sparta"
NCVB: Ds. H.A. Visser

"Flitsen uit mijn werk"
Kienavond Zuiderwoude
Platiel-.jr-rou,wen "Tarug-naar- Ixat—
land der Inca*s" door V/.Hornman
Jaarvergadering stichting
"De Broeker Gemeenschap"
NCVB: Jaarfeest» Hr. Pannekeet
over "De V/estfries en z'n taal"
Discussie-avond Markerwaard
(Concordia)"
Nut: Dr. den Hartoog over
"Zeezeilen"

Tnforraatie-avond bescherrad

dorpsgezicht
Plattel.vrouwen "Het Amsterdamse

Bos" door dhr. Brander
NCVB: mej.Stilma over "De Joodse
godsdienst"
NCVB: Ds. Kalf over "Sterft men
voor z*n tijd ?"
NCVB: huishoudelyke vergadering.

==TELEFOONNUMMER GEMlBiENTEHUIS==

Het telefoonnummer van het geraeentehuis
is nu definitief 65I. Het oude nummer
(201) geeft geen verbinding meer.

==NUT==

Maandagavond 2k januari a.s. aanvang
20.15 uur houdt de heer J.W. Ruth,
computer-deskundige Van de I.B.M. voor
onze vereniging in de Leerkamer een le-
zing over: Automatisering. Na de pauze
v/ordt deze lezing toegelicht met films
en krijgen de aanwezigen gelegenheid
tot het stellen van vragen. Automatie
en alles wat daarmede samenhangt speelt
en zal steeds meer een grote rol in onze
samenleving gaan spelen. Het lijkt ons

daarom bijzonder aardig om dit onderwerp
eens door een deskundige te laten toe-
lichten.

Foto-club. De heer J.J. v.d. Sluys wil
voor ons een paar avonden verzorgen over
fotograferen, ontwikkelen etc. Heeft u
belangstelling, belt u dan even naar de
heer Lobbes (^91)* misschien kunnen wij
een foto-clubje formeren.
Baby-sit Centrale. Wilt u een ver-
tr-ouwde-Jsabyj^ ^ppa&^Jhelt-^_dan_aven
naar mevrouw L. Dobber (513) of mevrouw
A. Mande (^89)

==TRIM U FIT==

Trim u fit........een veel gehoorde aan-
moediging, welke ons de laatste tijd via
vrijwel alle publiciteitsmedia bereikt.
Overtuigd van het nut van het trimmen,
heeft het bestuur van "S.DiO.B." geraeend
hiervoor in de trainingshal op maandag
avond enkele uren in te ruimen.

Inraiddels is onze plaatsgenoot, de heer
J. Lebrun, die op dit gebied al de nodi-
ge ervaring heeft opgedaan., bereid ge-
vonden de leiding op zich te neraen. Nu
denkt u misschien, wat heb ik daaraan,
want ik ben geen lid van de voetbalver-
eniging "S.D.O.B.", wel, dan hebt u
helemaal verkeerd gedacht, want het
trimmen in de trainingshal van "S.D.O.B.'?
waarraee op maandagavond 2k januari a.s.
wordt begonnen, staat voor ISDEREEN
open, raits 35 jaar of ouder ! Om acht uui
Er zal gestart worden met een groep
heren, maar wanneer mocht blijken, dat
00k de dames interesse hebben, zal 00k
voor het vrouwelijk geslacht een trim-
uurtje worden ingelast. Nadere inlich-
tingen worden gaarne verstrekt door de
vereiiigingssecretaris vaLn" "S.D.O.B.",
de heer C. Leegvvater, Dr.C.Bakkerstr. 15
te Broek in Viaterland (tel. 3' 3 9)»

Spreuk van de week
Valt er sne.euw en is het glad !
Veeg dan uv/ stoep en uw pad !



r

januari zal in restaurant
onoordia .eerdergenoemde prysuitrei-

king plaatsvinden, als sluitstuk van de
tentoonstelling 1971.

prijzen en trekkingvan de loter^, zal de heer Vroegop de ^

tite.l 'Zwerven door Hollands tuin".
Avenals twee jaar geleden, toen wij een I
prachtige serie, over Amerika konden
zien, zal hij aantonen, dat in ons kleini
overbevolkte land nog plaatsen te vinden!

f ongerept is en nie?l

voon toegankelijk I
iedL^^®\^i" verenigingen, maar ileder die belangstelling heeft, is van i
arte welkom, maar komt op tijd, wi1
eginnen om 8 uur precies. Toegang vry. j

Namens het T.T.—bestuur•

LOOP DER BSVOLKING IN 1971
GEMEENTE BROEK IN IVATT^PT.dMn

•==KIENBN== •

er^fl 28 januari a.s. wordt in de N.H.erk te Zuiderwoude een kienavond geor-
aniseerd ten bate van het te bouwen
Dorpshuxs". Het belooft een heel gezel-
ige avond te worden waar iedereen van
arte welkom is. T
r p jn raooie prijzen beschikbaar en we
eginnen 's avonds cm half acht.
komt toch ook ? -• i

Mevrouw
Van IVaveren-de Boer.

-• STICHTING "I^RKERIVAARD VAN DE KAART"l/AH kOMK" geeft ons nog gflflr
nj er in geslaagd zullen zijn, de

latuur te vernietigen.
u niet dat wij zouden kunnen over-^
ae overgebleven natuurgebieden,

als bijvoorbeeld het IJsselmeer, niet i
rder te versnippereh.•

^Over deze en andere Wsselmeerproblemen i
Izullen wij. graag met: u- vain gedaohten
1'!'̂ ®®®len op woensdag, i23 februari a.s. I
jin Concordia" te Broek in Haterland,
j Stichting
I "MARKERUAARD van de KAART"
I Afd. Broek in V/aterland}
I Zuiderwoude,
==== Uitdam. J

==GEZINSVERZORGING==: • f^or gezinsverzorging en bejaardenhulp I
kunt u zich.wenden tot Mw. Franke

Grouse.)

" EEN HOGE RENTE VAN UIV GELD 'SPAAR DAN BIJ DE

MIDDEMSTAMDS SPAftPR/lHV

ledere NIEmVE SPAARDER ontvangt
drie gulden grat.i., als eerste inleg.
Informeer eens by uw N.H.s.-agent te
Broek in V/aterland. J.v.d. Snoek
Roomeinde 17, tel. 02903-454
Geopend; Maan- woensdag van 18.30-20 u
zaterdag van 11-12 uur en volgens
afspraak.

31 december
geboren

niannen vrouwen totaal
1970 1186

... 26,
1132

27
2318

33

overleden
1212

11
1139

4
2371

- 15

gevestigd
1201

118
1133

131
2336
249

vertrokken
1319

- 31
1286

- 61
2605

- 112

1268 1223 2493

i aantal gesloten huwelijken: 4l
I aantal echtscheidingen: —
i buiten de gemeente geboren: 9
I , .. en 6i Duiten de gemeente overleden:

^7 niannen en ^ vrouwen
xn de gemeente geljpren, .wppnplaats
elders:1 jongen

°'®rl®den, woonplaats
exaers. 2 mannen
levenloos aangegeveni" 1

... ==IJSCLUB ZUIDERWQtmW=-
Wereldkampioenschappen Heerenveen
^ en 5 maart 1972
Zij die een toegangskaart wensen .
lenen zich voor 24 januari 1972
e melden bij hun secretaris J,Bl^born.

J.Blakborn,
seer. IJsclub Zuiderwoude
Wijk 11-49

jongens
meisjes

ONDBRLINGE BRANDVSRZEKERTMfi.

Parallelweg 17, Broek in IVaterlaid
tel. 02903-269

Voor een GOEDi; BRANDVERZEKERING
naar de "O n ,d e r. 1 i n g e"..
Goede voorwaarden en uiterst
lage premie !

teiro2903 f^ir^"'
GEDIPLOMBERD PBDiniTPin

B̂g^deling na afspraak,-eok aan
Op advies van de dokter ook aan-
meten van steunzolen en elastieke
kousen.

DIERENVRIENDEN !!

Vergeet u de eenden en
vogels niet ?

Zij hebben u thans
"brood"-nodig I

'•>,*.^51^

fas Op bij gladliefd-4


