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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGA^ VAN DB snCHTING BROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.W, Eppenga, Buitenweeren 1,tel.1^65
Mw. B. Blufpand-Sinot. DPo CoBakkerstraat 12, tel. 1562

^ ==AGENDA==
-1 dec Volkskerstzang (Ned. Herv. Kerk)
22 dec Jeugdhuis Lachfilms
23 dec Jeugdhuis: Lachfilms voor kleine

kinderen

30 dec Jeugdhuis: Oudejaarsfeest
k jan Nieuwjaarsreceptie (Broeker Huis)

10 jan Kut: K.W. de Gier: Dia's over
Israel (Broeker Huis)

22 jan Voorlichtingsavond liitwaterende
Sluizen (Broeker Huig)

23 jaiT NCVBT'lirT Giiljer^Miijnrwerk ohder d
yerslaafden aan hard-drugs"

2k jan Nut: Toneelgroep "Kameleon"
(Broeker Huis)

5 feb Gyranastiekver« "Sparta":Algeraene
Ledenvergadering

20 feb NCVB: Jaarvergadering met film
over Broek

feb Nut: Jaap Groen: "Kiele, kiele
hopsasa"(Leerkamer)

26.mrt NCVB: Gecombineerde vergadering t
Monnickendam: Ds, Koetsier over

"Kerk en ontv/ikkelingsaaraenwerking
2k apr NCVB: Ds. J.G. Schouten over "De

Kerk achter het ijzeren gordijn"
8 mei NCVB: Huishoudelijke vergadering

^VERSCHIJNINGSDATA BROEKER GEM.EENSGHAP=
In verband met de vele onderbrekingen in
het werkpatroon aan het einde van het
jaar wordt 00k het verschijningsritme van
ons blad enigszins doorbroken. 0ns eerst-
volgende nummer zal niet verschijnen over
veertien dagen, doch over drie weken.
Kopy voor dat nummer in te leveren uiter-
lijk maandag, 7 januari 197^»

Taxi-dienst

Vanaf heden kunt u voor een taxi

bellen:

Garage Kelderman B.V.
tel. 02903 - 1265

Ook 'szondags I!

==NIEUl/SJAARSREGEPTIE==

Ook dit jaar heeft het gemeentebestuur
weer besloten een Nieuwjaarsreceptie te
houden en wel op vrijdag, k januari 197^
in het Broeker Huis, vanaf 20.15 uur.
Nogmaals moge benadrukt worden, dat een
ieder daar van harte welkom is, Bij de
vorige gelegenheden is gebleken, dat eeh
dergelijke receptie een goede aanleiding
vormt voor allerlei onderlinge kontak-
ten en gesprekken., Het gemeentebestuur
hoopt , dat zulks ook~di"t "jaar woer^h-et—I
geval zal zlja.

==ONDERWIJSKRAGHTEN GEVRAAGD=:=- ^

Het gemeentebestuur van Broek in Water-
land heeft plaatsingsmogelijkheden voor
een of twee onderwijskrachten voor vijf
schooltijden per v/eek aan de scholen te
Ziiiderwoude en Uitdam. Deze onderwijs-
krachten zullen in het bjjzonder belast
worden met het individueel begeleiden
van bepaalde leerlingen. Inlichtingen
kunneii worden verkregen by de hoofden
van de genoemde scholen. (Zuiderwoude
tel. 1257 en Uitdam tel. 12^^). Sollici-
taties te richten aan het gemeentebe
stuur van Broek in Waterland.

==JEUGDHUIS-NIEUWS==

I.v.m. de koraende feest- en dus vrije
dagen, is er het volgende programma saraen
gesteld.
zaterdagavond 22 dec.: Oude lachfilms

van o.a. D,Duck, Abbot en Castello.Gratis
zondagmiddag, 23 dec.: Lachfilms voor de
kleine kinderen. ledereen is welkom ora

15*00 uur. Gratis.
zondagavond, 30 dec.: Oudejaarsfeest
m.m.v. de Markergroep "Colours".
Toegangsprys: tot 15 jaar f 1,—

• leden " 1,75
niet-leden " 2,50

Kom het jaar 197^ inluiden in het Jeugd
huis. Op 1 januari zyn wy na het vuur-
werk afsteken open

Vuilnisophaaldienst Z*woude/Uitdara: in plaats van dinsdag op maandagmiddag !!



Slijterij - Wijnhandel - 't Plein
Kerkplein 9 - tel. 1^68

Grote keuze in wijnen, binnen- en
buitenlands gedistilleerd.
Vele geschenk-artikelen.
Boven tien gulden: glas kado !

Allen prettige feestdagen
toegev/enst ! !

=:=:OPHEFFING GEMBENTEKAS==

M.i.V. 1 januari 197^ zal betaling aan
de comptabele dezer gemeente nog uitslui-
tend raogelijk zijn:
-op postgirorekening nr. 29768;
-by de Rabo-bank, Broek in Waterland,

onze rekeningnr. 31-O?*03.3^^;
-aan de kas van de Rabo-bank te Broek

in Waterland.

De kas van de comptabele ter gemeente-
secretarie zal overeenkomstig het besluit
van burgemeester en wethouders met in-
gang van 1 januari 197^ geslot en zijn.

Wy vertrouv/en erop, dat u bereid zult zy'n
voor betalingen van bovengenoerade reke-
ningen gebruik te maken en danken u by
voorbaat voor uw medewerking in deze.

Het gemeentebestuur

=:=:GEZINS- EN BEJAARDENHULP=:=:

Voor gezins- en beJaardenhulp kunt u
zich v/enden tot Mw. Van Montfrans,
Havenrak 27, tel. 1273'of 2r. Grouse
tel. 1255

==GYMNASTIEKVER. "SPAR7A"==

Kerstvakantie; De kerstvakantie zal zyn
van 24 december t/m k .januari. In deze
periode zullen geen gymnastieklessen ge-
geven worden.
Kaartenaktie: Jeugdleden van Sparta zijn
het gehele dorp rond geweest om kaarten
te verkopen. Mocht u hen gemist hebben,
maar nog v/el belangstelling voor de
serie van dit jaar, dan kunt u alsnog
bestellen by: G. Konien, tel. 1682 en by

J. Dobber, tel. 1513-

==NIEUl-/S VAN DE BEJAARDENCLUB=:=

Onze bejaardenclub komt woensdag, 2 Janu
ari om 2 uur weer bijeen in het Broeker
Huis voor een gezellige Nieuwjaarsinstuif
v/aar wy elkaar het allerbeste voor 1974
willen toeivensen. IVy nodi gen een ieder
Jong en oud uit, deze middag ook even bin
nen te komen.

Koffie met iets erbij is er genoeg en u
bent harteiyk v/elkom.
Tot woensdagmiddag, 2 Januari: Wy wensen
alle Broekers vast heel prettige Kerst-
dagen.

Het Bestuur.

B 1 o e m e n bestellen,
"A r o a " bellen .....

Galggouw 28, tel. l684
b.g.g. 020 - 73 13 24.

Spreuk Van de week:

#?
I I

11
Oudjaar 1973i oliebo—en !!!!

nn

==VERLOREN==

- 1 -
In het dorp verloren een gouden dames-
arrabandhorloge met zwart leren bandje.
Vinder(ster) v/ordt verzocht kontakt op
te neraen met fam. Van Gog, Molengouw 17
Broek in Waterland.

- 2 -

Verloren een gouden polshorloge. Tegen
beloning terug te bezorgen by mevrouw
Bakker, Hellingv/eg 6, Broek in Waterland

- 3 -
Verloren een oranje sjaal (Sinterklaas-
kado) op de weg tussen Wagengouw 92 en
Openbare school, Roomeinde 3® He vinder
(ster)wordt verzocht kontakt op te ne-
men met fam. J.C. Visser, l/agengouw
92, tel. 1782.

Daar het my niet mogeiyk is dit ieder-
een persooniyk te doen wil ik langs
deze v/eg myn harteiyk dank uitbrengen
aan alien voor de gevveldige belang
stelling, de vele cadeaus, bloeraen en
waarderende woorden op de receptie by
mijn afscheid als directeur van de
RABO BANK te Broek in Waterland.

Het was voor my, myn vrouw en onze
kinderen een onvergetelyke dag.

C. Nooy
Broek in Waterland

==BURGERLIJKE STAND=r=

Geboren: Klaas z.v. P. Porsius en

Aaltje Langenberg
Gehuwd: H. van Harselaar 34 Jr en

M.B. Verbaarschot 26 Jr.;
J.L. van der Pauw 25 Jr# en
E.D. Snellens 25 Jr.;
Th. Deelen 25 Jr en
E.L. Moulen 24 Jr.

==UNICEF-KAARTEN==:

Unicef-wenskaarten zy'n nog steeds ver-
krijgbaar by raw. J.C. Eppenga-v.d.Ploeg
Buitenweeren 1, alhier, tel. l465.

Uw bruiloft, receptie of "amiliefeest

wordt uitstekend verzorgd
door

RESTAURANT "C 0 N C 0 R D I A"

annex slytery

Dorpsstraat 1, Broek in Waterland
tel. 02903 - 1206

Voor al uw verzekeringen:
Assurantie Adviesburo

Jb. K. Honingh-J. Houtkoop B.V.
Geldersekade 115 - Amsterdam
tel. 020 - 62618 of 226685

Parallelv/eg 17, Broek in Waterland
tel. 02903 - 1269

Graaf Willemlaan 153, Monnickendam
tel. 02995 - 1804

Buitenweeren 1, Broek in Waterland
tel. 02903 - 1465

Prettige Kerst en Gelukkig Nieuwjaar !
Red.


