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BROEKER GEMEENSCHAP
OliXSAAN V^N DE STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
''De Broeker Gemeenschap" H.li/, Eppenga, Buitenweeren 1,tel'. 1^63
Mw. B, Blu^pand-Sinot, Dr, C. Bakkerstraat 12, tel. 1562

:.:==AGENDA==

2k jan Nut: Tonaelgroep "Karaeleon"
(Broeker Huis)

26 jan Bejaardenclub: toneelavond
(Dorpshuis Zuiderwoude)

3 feb Jeugddienst (N.Ho-Kerk)
k t/m 8 feb Oud-papier-actie o.loS.-I
5 feb Gymnastiekver. "Sparta"':

algemene ledenvergadering
^_f^ Uitvoering zangvereniging

11 feb Jaarvergadering "De Broeker Ge-
meenschap" (Broeker Huis)

20 feb NCVB: Jaarvergadering met film
over Broek

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

6 mrt Bazar bejaardenclub (Broeker Huis
26 mrt NCVB: gecombineerde vergadering te

Monnickendara. Dso Koetsier over

hollandse blauwen van F. van" V/oudenberg
Broek in 1/7. De mooiste kriel was een Cud
engelse vechtkriel van G. Hoetmer, Broek
in W., tweede werd een Sussex kriel van
L. Slagt , Broek in .M/o, derde een ITyandot-
te kriel van M. Schurink uit Monnicken-
dam. De mooiste eend was van P. Roos/
Broek in V/aterland, By de konijnen werd
kampioen LoA.M. Kwakman, Monnickendam met
een kleurdwerg, tweede werd een Hollander
v-air-fri-^iEo-WKWakman, i4onni_ckejadar^;_ dit
dier won 00k de pry's voor het raooist ge-
tekend kony'n, derde v/erd een Angora van
Mevr. H. Flemper uit Katwoude; de mooiste
cavia was van K. Kat uit Landsmeer, de
mooiste parkiet van R. Lobbes,Broek in
W., en de mooiste dv/ergkwartel van G-Hoet
mer, Broek in 17.; '
de.mooiste Troop was van B. Cruyff uit
Purmerend, een Napoleon tweede een ry'st-

"Kerk en ontwikkelingssamenwerking'Vogel van dezelfde fokker, drie en vier
31 mrt Jeugddienst (N^H.-Kerk)
2k apr NCVB; Ds. J.C. Schouten over "De

Kerk achter het y'zeren gordy'n"
8 mei NCVB: Euishoudelijke vergadering

==TENTOQNSTELLINGSUITSLAGEN==
Vrydagavond 1^ december werd om 8 uur de
tentoonstelling van Hoenders sierduiven
eenden, kony'nen, cavia's en vogels in ve-
le soorten en kleurschakeringen georgani-
seerd door de Kleindierehsportvereniging

.voorheen Pluimvee- en Kony'nenhoudersver-
eniging) Broek. in V7aterland en omstreken
officieel geopend door v/ethouder Porsius.
De naamsverandering heeft plaats gevonden
omdat de vereniging nu ook de vogels er
by heeft-, Veel steun heeft de vereniging
gekregen van de familie K. Buurs, die ook
deze keer zijn garage beschikbaar stelde.
Ook van de heer B. Cruijff, Purmerend en
van Bloemenhandel Arosa werd veel steun

ontvangen.
Er werden ruim 300 dieren ingezonden. De
heer P. Roos, Broek in V/aterland werd by
de grote hoenders kampioen met een Leghorn
(zilver duckuring), tweede werd een Noordi

waren een edelzanger en een Mozambique-
sy*s van G. Hoetmer, Broek in W.; de mooi
ste bastaard was een Mosambiquesys x
kanarie van J. Roos, Broek in Waterlando
In de jeugdklasse werd by de krielen de
mooiste een V/yandotte kriel van Ewoud
Schurink, Monnickendam; by de kony'nen in
de jeugdklasse v/as de mooiste een. Rus van
Sty'nie Geugjes, tweede een Vlaamse reus
van Jan Bruyn, derde werd een Alaska van
Gertjan Geugjes alien uit Broek in Water-
land .

==PEUTERSPEEL2AAL==

De Peuterspeelzaal raakt langzaam aan
door het grote rydend speelmateriaal heen,
zoals loopscooters, fietsjes, hobbelpaar-
den, kinderv/agentjes etc.. Mocht u nog in
het bezit zy'n van oud rydend speelmate
riaal, dat misschien toch niet meer.wprdt
gebruikt, dan zoudt u er de Peuterspeelr
zaal (met name de peuters zelf) een gropt
plezier mee doen. Harteiyk dank.

Het Bestuur.



==BEJAARDENCLUB BROEK IN WATERLAND==

- I -

an de 60-.iariKen en ouderen«
aterdag, 26 januari a»s. zal de toneel-
er. "Tracht", de klucht "Engeltje",voor

ons opvoeren in het Dorpshuis te Zuider-
/oude. - Aanvang: 's avonds 8 uur. Om

7.15 uur 's avonds vertrekt een bus vanaf
let Parkeerterrein naar Zuiderwoude.
Toegang en vervoer vrij.
Sen avond uit, goed voor Uo

- II -

Aan alle inwoners

)nze bejaardenclub organiseert woensdag,
maart 197^ in de Jeugdherberg haar

iaarlijkse Bazar. U v/ilt natuurlyk voor
Lit goede doel iets beschikbaar stellen.

heeft misschien een aantal artikelen op
;e ruimen ? Alles is welkora, ook oude
Kleren. U kunt het bezorgen by onderstaan-
de bestuursleden:
J. Nierop, Paralleliveg 19
Mw« Buster, Parallelweg 21
^Iw. Terpstra-v.Zanen, Zuideinde ^
K. Tuin, Burg. Paulplantsoen 8
Ook komen wij het gaarne by u thuis afha-

Het Bestuur

==JEUGDDIENSTEN==

In de N.H.-Kerk te Broek in V/aterland
staan de volgende jeugddiensten op het
programma.

5 februari 's avonds half 8 Ds. Hemstede,
organist "PIET VAN EGMOND''
51 maart Ds Buskus, Grypskerk,
muzikale begeleiding "Holy Sounds"

Namens de jeugddienstcommissie,
Th. van Eck,
Noordraeer 2, Broek in W.

==ORANJEVERENIGING==

In de Nieuwe Noordhollandse Courant van
7 januari j.l. stond een stukje geschre-
ven over de gemeenschapszin die in Broek
in Waterland bestaat.
Ook werd het Oranjefeest van vorig jaar
September aangehaald. Dat de drie oranje-
verenigingen hier veel werk en voorberei-
ding aan gehad hebben, behoeven we u niet
te vertellen.

Nu onze Koningin op 30 aril a.s. haar vyf
en zestigste verjaardag hoopt te vieren,
zouden wy (nu in ons eigen dorp) graag
weer met een gezellig Koninginnefeest
voor de dag komen.
Maar zoals u weet, feestvieren kost geld.
Daar onze vereniging byzonder weinig dona
teurs heeft, zouden wij willen vragen:

"IVORDT DONATEUR VAN DE ORANJEVERENIGING"

De kontributie is / 5i—; jaar.
In de komende v/eken komt er iemand bij u
langs om uw antv/oord. I7ilt u ons een beet
je helpen, dan kunt u zich nu alvast opge
ven als donateur hetzij schriftelijk of te-
lefonisch by:

Mw. Reynders, V/agengouw 7i tel. 1^51
Dhr. Breeder, De Erven 20, tel. 1261
Dhr. Boon, Noordmeerweg 12 tel. 1352
Dhr. Beunder, Wagengouw 30 -

==:GEVONDEN=:=

en paar bruine dames-glaclsa
)e Erven 26, tel. 1^77

==BROEKER ZANGVERENIGING==

e Broeker Zangvereniging geeft op za-
^erdag, 9 februari a.s. een uitvoering
n het Dorpshuis te Zuiderwoude.
anvang 20.00 uur.
edewerking verlenen het Broeker Ballet-

trans je en het Cabaret der Lage Landen
ntree f 2,50 per persoon, kinderen

1, — .
al na tot 2 uur.

==GEZINS~ EN BEJAARDENHULP== •

Voor gezins- en bejaardenhulp kunt

u zich wenden tot Mevr. Van Montfrans

Havenrak 27 - tel. 1273 of

Zr. Grouse, tel. 1255

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren: Mark Alexander Stuart z.v.
S.A.K. Anderson en E.C.M.
Schmitz;

Overl.: Hendrika Petri 77 jaar e.v.
E. Lof;
Maritje van Oostveen 7^ jaar
w.v. P. Snieder.

Spreuk van de week;

Met benzine-bonnen in je hand,
Ry je door het ganse land.
Maar met wat poen in je vest,
Kom je er ook best !

Uw bruiloft - - Receptie
of Familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door:

RESTAURANT "CONCORDIA"

annex slijtery

Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland
tel. 02903 - 1206

Mw. F. Brouwer, Broekerraeerdyk 6
tel. 02903-1^12

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Behandeling na afspraak, ook
huis. Op advies van de dokter ook
aanraeten van steunzolen en elas-
tieke kousen.

Voor al uw verzekeringen:
Assurantie Adviesburo
Jb.K. Honingh - J. Houtkoop B.V.
Assurantien en financieringen

Geldersekade 115/Asd~tel.020-62618
Parallelweg 17,Broek in l/aterland
tel. 02903-1269
Graaf Willemlaan 153» Monnickendam
tel. 02995 - 180^
Buitenweeren 1, Broek in V/aterland
tel.02903 - 1^65


