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ORX3AAN VAN DE STICHTING JDE DPIOBKER. GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redact!e-adres meded.elingenblad:
"De Broeker Gemeengchap" H.V/, Eppenga, Buitenweeren 1, tel. 1^65
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel. 1562

==AGENDA==
1^-16 dec.. Kleindierensportvereniging _ ^ ^ -

Tentoonstelling (garage K.Buurs) jhun geloofwaardigheid dreigen te verliezen
dec. Klaverjasver. "Zuiderwoude": jDe Vereniging tot Bejioud van VVaterland

vrije prigsklaverjasavond(Dorpshuis) verzoekt de partijen medewerking te ver-

1ten en dat de politieke partijen, waaruit
|deze vertegenwoprdigers ziijn voortgekomen
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dec. NCVB: Kerstavond
dec. Volkskerstzang (Ned.Herv. Kerk)
jan. Nieuwjaarsreceptie (Broeker Huis)

^0~Jan. "Nut: K.17. de Grer: D±a ♦ —
Israel (Broeker Huis)

2k Jan. Nut: Toneelgroep "Karaeleon"
(Broeker Huis)

21, feb. Nut: Jaap Groen: "Kiele, kiele
hopsasa" (Leerkaraer)

==HERINNEEING==

lenen in het totstand brengen van een ge-
sprek tussen de politieke partijen enerzyds
en de inspraakgroepen anderszijds; tevens
wordt^-een. voortgazetie dl^scussie^ver--hat
Streekplan op plaatselyk niveau noodzake-
lijk geacht waarbij aanwezigheid van een
afvaardiging van politieke partijen weh-
selijk wordt geacht.
(in verband met plaatsruimte bekort.red.)

Hoewel alle verenigingen een berichtje in
de bus hebben gehad met het verzoek de
contributie ad f 10,— voor de Broeker
Gemeensch'ap over te maken, is hierop nog
maar weinig gereageerd. Vandaar deze her-
innering. Het contributiebedrag kan over-
gemaakt worden op postgiro I78566 t.n.v.
Stichting Broeker GemeensChap of overhan-, _ , ^ ,
digd worden aan de penningmeester, de heejr van diverse pluimage en kleur.
R. Lobbes, C, Roelestr. ^,Broek in W. — • •

==TENTOONSTELLING==: .

Vrydag, 1^ december a.s. zal onze biirge-
meester,de weledele heer H.G.M. te Boek-:
horst, onze tentoonstelling openen, geor-
ganiseerd door de Kleindierensportvereni
ging Broek in V/aterland en. Omstreken. Er
zullen voor enkele dagen voor de bezoekers
een keur van dieren te zien zyn, pluimvee
sierduiven, konynen, cavia*s en vogels

==VER. TOT BEHOUD WATERLAND==
De Vereniging tot Behoud van Vi/aterland pn
de inspraakgroepen hebben zich tot Gede-
puteerde Staten en de politieke partijen
gev/end met een schrijven, waarin zij o.ra.
aandringen op uitstel van de in mei 197^
geplande beslissing over het Ontwerp-
streekplan K'aterland, omdat hun inziens
onvoldoende rekening is gehouden met de
op- en aanmerkingen gedaan door organisa-
ties, verenigingen (semi)-overheidsinstel-
lingen en gemeenteraden. By de politieke
partijen wordt aangedrongen zich bewust te
zyn het feit. dat hun gekozen vertegenwoor
digers (van de bevolking) rekening dienen

De tentoonstelling wordt gehouden in de
garage van de heer K. Buurs, Hellingweg k
Broek in VVaterland (dicht by de nieuwe
brug). De opening vindt om 20.00 uur plaats
De tentoonstelling is 00k geopend op za-
terdag 15 dec van 10-22 uur en zondag,
16 dec van 10-17 uur. Kinderen tot ik jr
hebben zaterdag van 10-12 uur vry toegang.
V '̂ hopen, dat veel publiek de tijd zal vin-
den de tentoonstelling te komen bekyken.

Namens het T.T.-bestuur,
G. Hoetmer, seer.

NIEUWS VAN DE BEJAARDENCLUB

Na een oergezellig St. Nicolaasfeest in
j-het Broeker Huis, uw aandacht voor het

volgende. Onze kienmiddag voor extra
te houden met de kritiek van die bevolkingprachtige kerstpryzen vindt piaats op
De Vereniging is van mening, dat anders db dinsdagmiddag, 11 december, want op I8
gekozen volksvertegenwoordigers het ver_ j dec. gaan wy weer gezellig onder leiding
trouwen van de bevolking. op het spel zet-l van het gemeentepersoneel kerststukjes



maken. Houdt deze twee middagen dus vrij
voor de soos. Tot kijk allemaal.

. Het Bestuur,

==KLAVERJASCLUB "ZUIDER170UDE"==

Vrijdagavond december a.s. organiseren
wij een vrije-prijsklaverjasavond in ens
Dorpshuis, met als hoofdprijs een
ELECTRISCHE HANDBOORMACHINE en vele an-

dere prijzen#
Aanvang 20.00 uur.

Het Bestuur.

==GYMNASTIEKVER."SPARTA"==

Trimmen; In het bijzonder voor die dames
die de laatste twee weken niet aanwezig
hebben kunnen zijn: Vrndag. 7 december is
er geen trimmen. De week daarna gaan we
weer op de oude voet verder.
Meis.jesgroep 16- 20 .jaar; Voor deze leef-
tijdsgroep hebben wij nu sinds een aantal
maanden een apart uur op de dinsdagavond
van 20,30 - 21.30 uur,
Deze groep kan nog wel enige uitbreiding
hebben, Wie hiervoor belangstelling heeft
kan gerust eens..: een avond meedoen en zich
daarna opgeven bij: J, Dobber,

Noordmeerweg 2

==BAZAR==

De bazar gehouden in het Dorpshuis te
Zuiderwoude t.b.v. de muziektent is een
groot succes geworden, Het bedrag, dat
bijeen werd gebracht is + / 13OO, —, wat
toch een prachtig resultaat genoemd mag
worden. We willen dan ook al die-genen,
die ons op enigerlei v/ijze hebben gehol-
pen by deze hartelijk dank zeggen. De uit-
slag van de verloting is als volgt.
Fruitmand gewonnen door Mw, Punt-de Waart
Ledikantje gewonnen door Aafke Punt
De pop door Mw. Huisman-Middendorp, die
tevens een auto won,

De twc-ede auto is gev/onnen door Mv/. Bak-
Kok, En de naam van de Bruidspop was
"Greet" die werd geraden door Mw, van
Schieveen.

==BRUG HELLINGl/EG==

-1-

In de afgelopen week is de nieuwe brug
tussen de Hellingweg en de Wagengouw of-
ficieel opengesteld. De brug ontbeert nog
een naam. ledereen die denkt een goede
naam voor deze brug te hebben, wordt
vriendelijk verzocht zijn/haar suggestie
ten gemeentehuize in te dienen. Voor de
inzender(ster) van de uitverkoren naam is
een aardigheidje beschikbaar, Inzenden
gaarne voor 1 januari a.s,.

-2-

Vi/ellicht ten overvloede wordt er de aan-
dacht op gevestigd, dat bij de in gebruik-
neraing van bovenbedoelde brug tevens de
zg "Stenen Brug" afgesloten is voor het
gemotoriseerde verkeer, met uitzondering
van bromfietsen. Een en ander is diidelijk
door bordeh aangegeven.

=:=EENRIGHTINGSVERKEER HAVENRAK==

Ten uitvoering van een desbetreffend be-
sluit van de gemeenteraad is vorige week
een v.djziging aangebracht in het een-rich-l-
tingsverkeer langs het Havenrak, Wat vroe
ger verboden was is nu toegestaan en om-

gekeerd !! Ook hier is een en ander door
borden aangegeven.

==AFSCHEIDSRECEPTIE C.NOOY==
Jongstleden zaterdag is de directeur van
de plaatselijke Rabo-bank, de heer
C, Nooy, met pensioen gegaan.
Dit is niet ongemerkt gebeurd. Op een
grandioze receptie, waar "iedereen" aan
wezig was, werd hem veel lof en dank
toegezwaaid, Vele stoffelijke blijken
van waardering werden hem daarbij over-
handigd, Ook van onze kant v/illen wij de
heer Nooy nog vele jaren toewensen.
Er heeft jarenlang een nauv/e relatie be-
staan tussen de Broeker Gemeenschap en
de heer Nooy, doordat hij indertijd het
stencilwerk voor ons blad verzorgde.

=:=:BURGERLIJKE STAND==:

Geboren; Pieter Leonardus z.v, TJ. v,d,
Pauw en S. Kes.

Caroline d.v. P. Boogaard en
G. Westerneng.
Margot d.v, M.H.F. van der Maas-
en I.M. Goldsteijn.

Ondertr,;Thomas Deelen 25 jr en Elisabeth
L. Moulen 2k jr,
Frank M Meyer 27 jr en Jannetje

• N Morees 18 jr
Gehuwd: Joseph J.A.M. Walraven 23 jr en

Ingrid van der Molen 20 jr
Rutger Th Verhoef 27 jr en
Teunisje Grift 26 jr.

Spreuk van de v/eek:
En de kip zeide tot het konijn:
"Moet gij oock op de tentoonstelling

Slijtery

sijn?"

*t Plein
Een heerlijk glas wyn
moet er met de feestdagen zijn
Voor iedere beurs groot en klein,
daarvoor naar Slijtery 't Plein

Tevens grote sortering in kado-
verpakking 1
Wordt ook thuis bezorgd, tel. 1468

Wie wil mij 3 halve dagen per week
in de huishouding helpen ?

tel. 02903 _ 15^0 (na 20 uur)
Mw. Koker, Roomeinde Broek in W

Vanaf heden kunt u voor een taxi
bellen:

Garage Kelderman B.V,
tel. 02903 - 1265

GEZINSVERZORGING
Voor gezinsverzorging en bejaardenhulp
kunt u zich wenden tot Mv/. van Mont fray
Havenrak 27, tel. 1273 of Zr. Grouse
tel. 1255

Bloemen bestellen
"A r o s a" bellen !!

Galggouw 28, tel. l68^ b.g.g.
7.3.152i^..


