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Secretariaat Stichting Eedactie-adres mededelingenblad.
"De Broeker Gemeenschap" Eppenga,. Buitenweeren 1.
Mw, B. Blufpand-Sinot, Dr.C. Bakkerstr. 12, tel.562 M

^^TELEFOQN GEMSENTEBQDE==

Be hear M. Plas is op zijn nieuwe adres
:hans ook aangesloten op het telefoon-

22 dec.

26 dec.

30 dec.

Agenda
Volkskerstzangdienst (NH Kerk)
Kerstfeestviering Zondagsschool
Kienen in het Dorpshuis Z'v/oude

;1975:
i 3 Jan. Trekking verloting Jeugdhuis
y 4 Jan. Nieuwjaars-receptie
t15 Jan. Nut: Causerie over "Streekplan"

(Leerkamer)
23 Jan. NCVB: de heer Laarinan over

' ""Eerbied" eh courage"
23 Jan. Pluimvee- en konh.ver.: Trekking

verloting en prijsuitreiking
31 Jan. Algemeen Belang: Borpshuis

Zuiderwoude. Ivaterlandse weder-

waardigheden. "Speurtocht door de
geschiedenis van stad en land" •
door de heer Jb. Groen.

6 feb. Algemene ledenvergadering
Gyran.ver "Sparta".

13 feb. Nut: Jan Wolkers (Broeker Huis)
6 mrt. Nut: Causerie "Zwerven door

Noord-Holland" (Broeker Huis)
3 apr. Nut: "Vliegen met de KLM"(Leerka-

/fl3 Jan. Sparta: Kienavond. mer)

=?i^IEUV/JAARS-REGEPTIE==

Be gebrijlkeliJke Nieuwjaars-receptie,
aangVooden door het gemeentebestuur, zal
dit_maal plaats vinden op donderdag, 4
Januari 1973- Vanaf 20.00 uur is een
ieder welkom in Het Broeker Huis. Be na-
druk wordt er nog eens op gelegd, dat
het niet de bedoeling is, dat uitslui-
tend officiele personen komen. Be bedoe
ling is wel, dat een groot aantal inwo-
ners op deze manier de gelegenheid krijg't

om met de leden van het gemeente
bestuur en met elkaar in contact te tre-

den.

ir^SPREEKUUR -BURGEMEESTERr^^

Het avond-spreekuur van de burgeraeester
zal (uiteraard) geen doorgang vinden op
maandagavond 1 Januari a.s. Het spreek-
uur vjordt verschoven naar maandagavond
8 Januari van 19»30 tot 20.30 uur.

net en wel onder nr. 609»

==Z'.7ANGERSCHAPSGYMNASTIEK==

In de loop van de maand Januari 1973
start wederom een cursus zwangerschaps-
gymnastiek o.l.v. mevrouw Hoff. De les
sen v/orden gegeven in het V/iJkgeb_^w
van'het Grbene Kruis. ZiJ, die in'teresse
iebben om de cursus te volgen, worden
verzocht zich aan te melden bij mv/. Hoff,
Oosteinde 9« 68l.

=^TREKKING VERLOTING JEUGDHUIS^=

Woensdag 3 Januari 's avonds om 8 uur,
vindt in het gemeentehuis de trekking
plaats van de verloting t.b.v. het
Jeugdhuis. Een ieder die aanv/ezig wil
ziJn, is van harte welkom. .

C, te Boekhorst

==KERSTFESSTVIERING ZONDAGSSGHOOL==

Op tweede Kerstdag 's avonds om 7 ^ur
wordt in de kerk het Kerstfeest gevierd
door de kinderen van de Zondagsschool.
Bit feest is niet alleen voor (alle)
kinderen, maar voor iedereen, OUB en JONG
U komt toch ook met de Uwen ? Bent u
slecht ter been en wilt u graag vervoer,
bent u dan, of laat u bellen, tel. 200
of 349.

==STIGHTING DORPSHUIS ZUIDERWOUDE-I
Op zaterdag, 30 december a.s. organiseert
het bestuur van de Stichting Dorpshuis
Zuiderwoude, ter afsluiting van een zeer
produktief Jaar, een feestavond in het
Dorpshuis. Het programma ziet er als
volgt uit:
—Kienen tot 22.00 uur, met aantrekke-

lijke prijzen.
—Bal, m.m.v. de Boerenkapel

Aanvang: 20.00 uur.

(zie vervolg ommezijde)



==STICHTING DORPSHUIS ZUIDERi<!/OUDE-II==
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zullen 20
obligaties, die destijds door de Stich-
ting Dorpshuis Zuiderwoude, uitgegeven
zijn, worden uitgeloot. De nummers hier-
van zulien bij het Dorpshuis bekendge-
maakt worden.

Op maandag 8 Januari 1973 zal de penning-
meester van de Stichting, de heer J,
Pronk, van 1^.00 - 16,00 uur zitting
houden in het Dorpshuis in verband met de
de rente—uitbetaling en de betaling van
de aflossing van de uitgelote nummers.
U wordt vriendelijk verzocht de obliga-
ties mee te nemen.
Tevens verzoeken wij u dan de jaarlijkse
donatie ad / 25,— te betalen.

Het Bestuur

=:=DANKBETUIGING==
Nu heel Broek in Waterland toch weet,
dat wiJ 50 november 50 getrouwd
zijn geweest en wij zeer veel felicita-
ties mochten orttva^genv willen wij- daar-
voor zeer hartelijk danken.'
Het.deed weer goed zoveel bekende namen
in de brievenbus te vinden.
Wij maken raeteen van de gelegenheid ge-
bruik om alle Broeker vrienden eh beken-
den een heel voorspoedig 1973 toe te
wensen.

M,A»Ch. o6ixu-du Pied
E, Smit ~

Heiloo, Hofdijkweg 20

==PLUIMVEE- EN KONIJNENHOUDEPS-VER.==
Broek in Waterland en Orastreken en de

Vogelvrienden vereniging Broek in W.

Vrijdagavond 8 deceraber opende Burge-
meester Te Boekhorst de 4le tentoonstel-
ling. Een bijzonder fraaie tentoonstel-
ling met een grote verscheidehheid aan
dieren. Grote en kleine-, konijnanrassen,
reusachtige kippen maar ook kleine mooi
gekleurde hanen en hennen, Cavia's met
lang en kort haar, diverse soorten vo- •
gels o,a. sierduiven, kanaries, tropen-
en grote parkieten. Sen verscheidenheid
die leuk v/as. De verenigingen hebben
aierbij de onmisbare steun van de fara.
3uurs die teikens weer bereid~is hun
grote garage gratis een weekeinde vpor
dit doel af te staan. Door beide vereni

gingen wordt dit zeer op prijs gesteld,
je uitslag is:
Kampioen bij de grote hoenders evenalP
Dij de krielen P, Poos, Broek met Leg-
lorns tweede en derde bij de krielen een
oud engelse vechtkriel van G. Hoetmer •
Broek, Kampioen bij de sierduiven een
Oudr-hollandse tuimelaar. met predic.aat U
Wat weinig gegeven wordt dus een heel
goed dier van 0. van Noord uit Ransdorp,
Pweede werd hier Saksische eksterkroppen
van H,C. Voogel uit Monnickendam, ...
Campioen bij de konijnen Jr, Lof Broek
met een Rus, tweede een franse-hangoor .
van P. Boogaard Broek, derde mw, H,JcM,-
Sterk-Takes Monnickendam. met een Angora
ook bij de Cavia.'s werd zij. kampioen*
In de vogelafdeling ging de prjjs voor

de mooiste naar P.J. Korstanje Broek met
een olijfgroene astrilde.

(zie vervolg)

Bij de kanaries' werd C. Siebel Durger-
dam kampioen, tweede" werd A.M. Linzell'^
Broek, derde en kampioen bij de bastaar-
dens J, RoosiBroek de mooiste eigen
kweek een blauw fazant van J, Vroegop
Broek, die ook hoogste eer kreeg" bij de
tijgervinken en grote parkieten jeugd-
afdeling.
In de jeugdklasse vielen de volgende
resultaten, De mooiste grote hoender
een Cochen van Ronald Kaper Monnickendam,
mooiste kriel Ewoud Schurink Monnickendam
met een W:gandot, De mooiste konijn een
Rus was van Stijnie Geugjes Broek,
tv/eede plaats een Vlaamse Reus van Jan
Bruyn Broek, derde een Rex van Gerda
Piet Wijde IVormer.
De tentoonstelling trok iets minder be-
zoekers dan in *71. Ook v/aren de kinderen
tot 1^ jaar weer uitgenodigd de show
zaterdagmorgen 9 december van 10-12 uur
gratis te bezoeken.

==GSZINS- EN BEJAARD.ENHULP:== _•
Voor gezins- en bejaardenhulp kunt

u zich wenden tot••-^^w. Franke, Nieuw-

land 1, tel. ^52 of Zr. Grouse,

tel. 255

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren: Bartholomeus Hendrik Jacobus

z.v, J.J, Barendse en J.C.

Beunen, . .

Ondertr,: Andre Theo Appoldoorn 27 jr
•en Grietje Jacoba Cornelia
Breeder 21 jr.
Cornelis Kempes kO jr, .en
Trijntje Olij 36 jr.

Frits Schaap 25 jr en Anne
Maria Louise Heijblom 21 jr.;
Gijsbertus Johan Roelof van
Grondelle 39 jr en ;Frieda
Isabella Scherrer 4l jr.;
-Clemens Max Marie Busch 26 jr
en Elisabeth Albertina Berna-
dette, Franssen 20 jr.

Gehuwd:

Spreuk van het jaar:

De "Broeker Gemeenschap" in al zijn
facetten,

Gaat er voor dit jaar een punt achter
zetten.

V/i j danken U voor alle ihgezonderi
i ' • stukken,

V/aardoor het ons weer mocht gelukken
Om eenmaal in de veertien dagen
Uw gewaardeerde aandacht tevragen.
Wij wensen U thans met elkaar
Een gezegende Kerst en een plezierig

• Oud jaar«

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN COOP. RAIF-
FEISENBANK ~
Broek in V/aterland: i.p.v, vrijdagavond
29/12, donderdagavond 28/1-2/72:
Zuiderwoude: i.p.v. maandag"25/12 en
maandag 1/1/'73: donderdag.28/l2 en Vl

IVORDT lipNATSUR VAN DE .BROEKER

' GEMEENSCHAP ! !


