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ORXBAAN "WVN DE STICHTING „DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweereii 1«
Mw« B. Blufpand-Sinot,Dr«C.Bakkerstr,12, tel. 562

^ - ==AGENDA==

8-10 dec; Tentoonstelling pluimvee- en
kon.h. ver.

9 dec. Toneelver. Tracht:heropvoering geir (92 jaar)
van "En ik dan" (Concordia)

15.dec. Nut: Tbneelavcnd Vestzak-
' theater (Broeker Huis)

16 dec. Klaverjasdrive (Concordia)
19 dee. NCVB: Kerstavond

.3 apr. Nut: "Vliegen met de KLM"
(Leerkaraer)

inwoner is thans ingenomen door de heer
T, Marees, welke 93 jaar is, op de voet
gevblgd door- raw. A. de Ruiter-Bierdra-

==SINT NIC0LAAS==
Op dezelfde dag, dat Opoe Lof werd begra-
ven, deed Sint Nicolaas zijn. intrede^. in
Broek- in Waterland. In verband raet df:

22i_deCj; VblJjiskersjfczangdienst (N.H.Kerk) rouwdienst en de daarop volgende begrafe-
1973 nis, moest de. organisatie van de aa^orast

:..13 4sL3i...iSparta: Kienavond ..... enigszins wordengewijzigd. De aankomst'
15 jan. Nut.; .C.auserie over •"S.treekplan"ditraaal niet aan de Erven, doch aan de

(Leerkamer) Eilandweg. De offigiele ontvangst nu 00k
23 Jan. NCVB: de heer Laarraan over niet ten gemeentehuize, raaar bij de aan-

"Eerbied en courage" komst-steiger• Het leek ons, dat deze ver-
23 jan; Pluiravee- en kon.h.ver.:Trek- andering 'geen verslechtering was.

king-verloting en prysuitrei- De voor de kinderen-in de trainihgshal
• king van SDOB georganiseerde "BraderieM was

31 jan, Algeraeen Belang: Dorps, .uis • een groot succes. Het was er bpzpnder.
Zuiderwoude. Waterlandse weder-druk en gezellig. Vele raiddenstanders

waardigheden. "Speurtocht door hadden zich uitgesloofd en er raenig vrij
de gesc.hiedenis van stad en uurtje voor opgeofferd. Wij raogen wel

« land" door de heer.Jb. Groen. zeggen, dat zij eer van hun werk hebben
b.feb. Algeraene ledenverg. gyran.ver. gehad. Het geheira van het succes is waar-

Sparta . , schynlijk, dat de kinderen niet alleen . .
13 feb. Nut: Jan Wolkers (Broeker Huis)hoefden te kijken en te luisteren, raaar
6 rart. Hut: Causerie "Zwerven ;door dat zij zelf actief bezig konden zjjn. .

Noord-Holland'' (Broeker Huis) Voor dit initiatief willen wij de organi-

==OPOE LOF "oyERLEDEN==
In de afgeiopen periode is overledpn
raevr, K. liof-Maas, .beter bekend als
"Opoe Lof" of "Tante Kee". Zij was de
oudste inwoonster van onze gemeente en
bereikte de leeftijd van ruira 100 jaar.
Het is nu -een jaar geleden, dat haar
iionderdste verjaardag luisterrijk werd
geyierd. Tot. op zeer hoge ..^.eeftijd is zij cordia en wel op zaterdag 9 deceraber,
kras en vitaal gebleven. Zeer velen heb-aanvang 20,15 uur. De kaarten ?iijn ver-
ben haar gekend en het was dan 00k niet krijgbaar bij raevr. Aaftink, Moerland 21,..
verwonderlijk,' dat haar begrafenis grote tel. 59S. Daar de vorige voorstelling van
b-elangstelling trok. Met Opoe Lof is 18 noveraber al na een paar dagen was uit-
weer een raarkante persoonlijkheid uit verkocht is het nu wel zaak uzelf snel yan
onze geraeenschap heengegaan. van een plaats te verzekeren.
Haar plaats als oudste in leven zijnde === ===

satoren onze hulde beslist niet onthouden.

=="EN IK DAN"=:= .
Goed nieuws voor diegenen, die vergeefs
hebben getracht een kaart je te krijgen
voor de toneelvoorstelling "En ik dan".
De toneelvereniging "Tracht" heeft,,b©-
sloten een tv/eede voorstelling van dit
aardige blijspel van. Annie M.G. Schmidt
te geven. De uitvoeri'ng zal. weer. plaats
hebben in de "Broeker Schouwburg" Con-



==TENTOONS TELLING==

Vrijdag 8 december zal onze burgemeester,
de weledele Heer H.G.M. te Boekhorst, de
tentoonstelling openen, georganiseerd
door de pluimvee- en konijnenhoudersvere-
niging Broek in Waterland in ssunenwerking
met de Broeker vogelvrienden, Er zal dan
gedurende enkele dagen voor de bezoekers
Gen keur v^-n dieren uit de kleindiersport
te zien zijn, die geen enkele dorpsgenoot
mag missen, Naast de konjjnen, duiven en
cavia's zal er ook een aantal hoenders

worden geexposeerd wat het vorige jaar
door de vogelpest niet was toegestaan.Een
keur van vogels van diverse pluimage is
eveneens te zien waaronder zeldzame par-
kieten. De tentoonstelling wordt gehouden
in het garagebedrgf van de heer K, Buurs,
Hellingweg k, de opening vindt te 20 uur
plaats. De tentoonstelling is geopend voojr
publiek zaterdag van 10 tot 22 uur, kin-
deren hebben gratis toegang tot 12 uur,
alleen op zaterdagi Zondag van 10 tot 17
uur. De toegangsprijs bedraagt: volwasse-
nen: een gulden,"kinderen: 5Q cent.

Namens het T.T.-bestuur,
Jac. Vroegop.

Heeft U al loten van het jeugdhuis?
Wij hebben er nog wat over. Belt U even
292 en ze worden gebracht.

Cor te Bbekhorst.

==OUD PAPIER==

De komende week beginnen we weer met het '
ophalen van het oude papier. Ook vodden
is welkom. We beginnen ten zuiden van de
Parallelweg.

namens de meisjesclub,
M, Mulder.

==GEVONDEN-VERLOREN==

Gevonden: een gouden kettinkje met wit
pareltje;
een gouden ringetje met rood-
bruir- steentje.

Verloren: 1 zwartlederen etui met vulpen
en vulpotlood;
1 leren portefeuille met rijbe-
wijs.

Inlichtingen bij Rijkspolitie, postbureau
Nieuwland.

==yERHUISD==
jDe heer M. Plas, gemeente-bode, deurwaar-

===per plaatselijke belastingen en concierge
jo.1.school I, is verhuBd van Roomeinde 31
|naar De Dillen 4.

r ==ACTIE "KOM- OVER DE BRUG"=='
bp maandag 11 dec. a.s. wordt aan ieder

is ysn een kerk een offerzakje

=BEJAARDENCLUB== jaangeboden, hetgeen op vrijdag 13,december
Dames en Keren! Het bestuur heeft gemeendbeer wordt opgehaald. Voor.diegenen die
ook dit jaar op het programma te zetten jthuis niet om een gift werden gevraagd

het maken van kerststukjes naar eige^ maar deze Actie ook willen steunen is d^^
jidee, wat vorig jaar erg naar zin was vanjRaiffeisenbank geopend op vrjjdag 13 dec.
jalle leden. En wel op dinsdag 19 decem- Ja.s. van 18.00 tot 21.30 uur.
jber in het Broeker Hula, 's middags om |C0M OVER DE BRUG!
half twee. De kosten daar aan verbonden •

zjjn / 1,30 per stukje. Uw aller opkomst

. ==KLAVERJASDRIVE==

Zaterdagavond 16 december a.s.
Grote klaverjas-drive in Cafe Concor^i
Prachtige prjjzen.Aanvang 20.00 uur.

Bestuur K.B.W.

0. •

gewenst als voirig jasir. Zorg dat u alien
weer van de partij bent. Tevens wil het
Bestuur namens.- alle leden de familie Dog
ger harteljjk bedanken voor het geven van
de sjoelbak. Nogmaals ons aller dank.

==JEUGDHUIS==:

Op 1 december ontviihg ik van de oud-
Broeker de heer Smit een financiele' big-
drage en een brief. Het volgende wil' ik
graag hieruit citeren: "Met veel belang-
stelling volg ik de totstandkoming van
het Jeugdhuis. Een bijdrage sluit ik hier-
bij in. Ik hoop dat het een stimulans mag '
zijn voor hen die het belang van dit werk | Q^iJeJ^tr:
inzien. Veel beste wensen voor de Broekerj
werkers". Meneer en mevr. Smit hartelijk j ^Q^uwd:
bedankt. Sevens wil de groep van Acht U

==GEZINS- EN BEJAARDENHULP==

Voor gezinsverzorging en bejaardenhulp
kunt u zich wenden tot Mw. Franke,
Nieuwland 1 tel. ^32 en Zr. Grouse,
tel. 233.

In ons gezellige Dorpshuis in Zuider-
woude kunt U nu terecht voor al Uw ver-

gaderingen, verenigingsaktiviteiten,
uitvoeringen, bruiloften, enz. enz.
Bespreken en inlichtingen bij Mevr. van
Geffen, tel.: 318.

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren: Bauke, zoon van S*. Adema en
B. Hoek.

Jan Bont, 28 jr. en Magdalen^
Irene Klijn, 27 jr«
Dirk Kouwenoord, 21 jr. en
Hilda de Boer, 20 jr.
Keetje Maas, w.v. Lof, 100 jr.feliciterer; met uw vijftig jarig huwelijks-i

feest. I
En cr wordt gewerkt. Elke vrijdag en za-
terdag en soms ook nog zondags wordt er
door enkele jongelui gewerkt, we hebben
echter nog behoefte aan enkele jongelui
die wat graafwerk willen doen. Ook kun-
nen we raeisjes aan werk helpen. Er moet
binnen geschilderd en wat andere klusjes
gedaan worden., Jongens kom zaterdag met
een kwast, een bezera of een schop, dan
kan het jeugdhuis zo snel mogelijk geopend! kunnen'zich wenden tot de gemeente-
worden. ' secretarie.

Johanna Hendrika Smit, 20 jr.

==SPREUK VAN DE VyEEK==
Wie dit nummer leest,
Is vast en zeker braaf geweest!
Want ware dat zo niet,
Hij bevond zich thans in de zak van Zwarte

(Piet!

Belangstellenden voor de gedetailleerde
uitslagen van de Tweede Ksuneir verkiezin^ren


