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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING JDB DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap'SMwoBo Blufpand, H.Wo Eppenga, Buitenweeren 1,
Dr. Co Bakkerstraat 12, tel. 1562 telo 1^65

==AGENDA==:

28 nov Plattelandsvrouwen;fondue-avond
28 nov Bridge-club: open drive (Condordia)i5
30 nov Jeugdhuis: St. Nicolaasfeest
30 nov Muziek- en toneelavond (Dorps-

huis Zuiderwoude)
5 dec Sto Nicolaasavond !
8 dec NoHo Kerk Sipke Vodo Land mom.v.

•'Holy Sound"
13/15 dec Kleindierensportvereniging:

Tentconstelling
17 dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond
18 dec NCVB: Kerstfeest

/ 20 dec Volkskerstzang (N.Ho-Kerk)
10 jan Nut: Cabaret der Lage Landen

(Broeker Huis)
/ 26 dec Zondagschool: Kerstfeest

jan NCVB: de beer Koops over ••Het ge-
handicapte kind en zijn ouders"

jan Kleindierensportver,: Trekking
verloting en pr^jsuitreiking

jan Plattelandsvrouwen: jaarvergade-
ring .

feb Gymnastiekver. "Sparta" jaarver-
gadering

feb Nut: Lezing door J. Weggelaar
n.a.Vo 700_jarig bestaan van de
stad Amsterdam (Leerkamer)

feb Plattelandsvrouwen: uitstapje
West-friese Flora

feb NCVB: Jaarfeest

26 feb Bejaardenclub: bazar
3 mrt Plattelandsvrouwen: Lezing

mrt Nut: Wina Born (Broeker Huis)
mrt NCVB: Mw. Altema-Roosjen over

•'Hanna, de moeder van Samuel"
20 mrt Plattelandsvrouwen: lezing

Jaap Groen
apr Plattelandsvrouwen: exotisch fruit

NCVB: Dr. Fideldjjdop, kinderarts
mei Plattelandsvrouwen: uitstapje

Flevo Polder

mei NCVB: huishoudelijke vergadering
Plattelandsvrouwen: glasbliizen
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==PLATTELANDSVROUWEN==
Wij informeren u dat de fondue-avond van

november verschoven is naar donder-

ag 28 november a.s. in de Jeugdherberg
Broek in Waterland.

den kunnen zich met hun huisgenoten
snog opgeven by mw. Greve, tel. 02903-
25o

rekenen op uw aller komst en dus tot

Het Bestuur

==PARTIJ VAN DE pBEID==
ensdag, 27 november 197^ om 20.00 uur
p e n b a r e ledenvergadering van de
rtij van de Arbeid- afdeling Broek in
terland, ten huize van de heer PoBeets,
rn. Roelestraat 2 te Broek in Waterland

endapunten:
Voorbespreking voor de gemeenteraads-
vergadering van 3-12-197^®
Berichtgeving van de gemeenteraads-
verslagen in de Nieuwe Noordhollandse
Courant

Voorlopige conclusies van de commissie
"Wagengouw-Oost".
Verkiezing van een congresafgevaardig-
de voor het Partijcongres in april '75
waar o.ao een nieuwe partijvoorzitter
raoet worden gekozen en het beleid van
het kabinet Den Uyl zal worden bespro-
ken.

Organisatie van de discussie over het
nieuwe beginselprogramma van de PvdA
(Ook niet-partyieden kunnen aan deze
discussie deelnemen. Opgeven bij de se-
cretaris, R. Kingma .- 02903-1517)«>

Het Bestuur

Spreuk van de week;
(Op St. Nicolaas)

Het is beter te geven dan te
ontvangen!!!



-virinNFARECORPS ZUIDERWOTjDS==
.-I-

Eanfarecorps Zuiderwoude geeft op zater-I
dag 30 november aoSo haar eerste muziek i
uitvoering in dit seizoen in het Dorps- i
huis te Zuiderwoude, aanvang 20<.00 uur^
Voor de pauze een gevarieerd muziekpro-
gramma odoVo dirigent No JcA., Vriend uit i
Purmerendo Na de pauze een klucht in 2
bedrijven "0, die raannen"o
Bal na 1

Woensdag 20_november j<.lo heeft de trek-1
king plaats gehad van de verloting ten
bate van Fanfarekorps "Zuiderwoude"o
De winnende numraers zijn:

67
83
86

199
201

2^2
321
428

497
336
553

615
746

•789
895
903

917
918

1019

1033.
1069
1106
1120

12.22--'

1234

126c

1333

1353
i4Qa";.:-^- -
1487 ^ '•

Het damescoraite zegt een ieder dank,
aan deze verloting heeft medegev/erkt

die

==OUDERCOMMIS.SIE HAVENRAKKER!rj'ES=.= |
Do samenstelling van de oiidercommissie
van de kleuterschool "Do Havenrakkertjes'.i
aan het Nieuwland is al's volgt:
Mwo A« Kesselaar-Wognum,voorzitster

Vodo Runstraat-Parent, Peniiingmo
Slagt-Mulder, lid
Kok-Vodi Vehdei, lid
Mertz-VoWordragen, secretaresseo

Mw

Mw

Mw

Mw

T.

G.

G.

G.

Secretariaat: Rocmoinde 43, telo 1227

- -=-P^g-STFEEST Z0NDAGSSCH00L== -•
Het Flerstfeest van de zondagsschool zal. j
worden gehouden op 26 december (2e KerSt-i
dag) dec avonds om 7 uurc ledereen is vani
harte welkorn^ .

17 Doceniber Houden we weer een kienmid-
dag met mooie kerstprijzen®
We gaan 00k nog een middag kersstukjes
maken odoVo het gemeentepersoneel; de
datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt®
Nog een verzoek aan alle Broekers: heeft
u nbg iets op te ruimen ? 26 Februari
hopen we onze bazar te houden, waar weer
veel voor nodig iso Alles is welkom,
u belt 1218, 1^86 of 1338 en wij komen
het haleno

B5j voorbaat onze danko

Het Bestuur

=^•-;-KLEINDIERENSPORTVERENIGING==
Op vrijdagavond 13 december begint de
JaarltjksG tentoonstelling van Pluimvee,
konijnen, cavia's, sierduiven en vogels in
de garage van de heer Ko Buurs, Helling-

'̂7 Broek in Waterlando
Op zaterda.g, l4 dec is~er om-2 uur aen
hauenkraai-v/edstrijd ! Wie raee wil doen •
kan zich opgeven btj: G« Hoetmer,Broeker-
meerdijk 21 en bij Jb«Kaspers, Burgo Peere-
bqomweg 13•. Nadere gegevens van de ten
toonstelling in hetvolgende nummer,
Kinderen tot l4 jaar hebben op zaterdag
morgen l4 deco van 10 tot 12 uur vr^*-
toegangc
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wat

i: 0 F
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Hoe

Hoe"v

==GEVEN VOOR LEVEN==

is u ongetv/ijfeld inmiddels bekend .
de bedoeling is van deze aktieo
lljoen gulden voor een 3-jarenplan, •
bestrijding van kanker b^j kinderen.

Sen mapje met informatiemateriaal
hebt u thuis. Vrijdagavond a.s. •
vanaf 19-00 uur wordt het envelopje
weer opgehaald-

Qpl 7; 40 Miljcen gulden, gedeeld door
ruim 13 miljoen Nederlanders is ge-
middeld / 35--

gemaente telt ongeveer 2300 inwoners
2500 X 3 =r./. 75P0,— en meer mag ookl

11 mee - alstublieft ?

"Namehs het aktiecomite
G o Franke

==BPREF.KUUR VoV,D..==

Het politiek spreekuur van het VoVoDo-
raadslid, mro P«B«Ho van den Beld 'wordt '
gehouden des woensdags van 20o30 >- 21..30
uur aan het Ooksteinde nro 3c'
Een ieder is v/elkomo

•-^fanfarekorps "JEUGD doet LEVEN"==
Op 9 november j-lo is "Jeugd doet Leveii"
naar het najaarsmuziekfeest in Leiden ge-
v/eesto Om 00k dit jaar weer hun best te
doen, en te proberen zich in afdeling D •
te handhaven- En dat gelukte I Met ean
totaal van 233 punten blijven zij in deze
afdeling hun muziek ten beste geven-

-•=:NIEUV/S VAN DE BEJAARDENCLUB=:=
Na een mooie nazomertocht naar Schiphol
en Zandvoort, een fijne V/estfriese middag
en onze jaarvergadering waar de hear
Wallroth als bestuurslid moest hedanken
en de heer Swart zijn taak overnam, gaan
we v/eer op onze volgende gezellige middag
af en dat wordt 2 december a.So om 1.30
uur in Het Broeker Huis, waar we alle le-
den en theeschenksters hopen te begroeten
om gezameniyk het St. Nicolaasfeest te
vieren- 10 December za.1 de heer J. de
Puijg een dia-middag voor ons verzorgen-

Onze

dur

Doet

==BURGERLIJKE STAND:j:=

EoEeFo GuljeGeboren; Mirriam E,.Go d-v

Heijmansen M».MoJoS,

jOndertr.; Cornells den Rooijen 36 jr.,
en Cato C.Eo van Willigenburg

i• 36 jr.
IGehuwd: Tiraotheus P.MoM^ Tiraraerman 20 jr,

en Mieke G-Eo Kroon 20.,gf.
Fredericus Melgers 20 jr. en"

j Adriana S Pronk, 24 jr. .

==63+ KAART NZH==
IHet gemeentebestuur maakt bekend,dat met
jingang van 1 dec 1974 ter gemeentesecreta-
irie aanvraagforraulieren verkrijgbaar zyn
|voor het aanvragen van een NZH-indentiteits
ibewijSw Dit formulier kan ter plaatse wor-
iden ingevuld en ingeleverd onder bigvoeging
Ivan een goedgeligkende pasfoto.
iNa ontvangst van dit indentiteitsbewijs is
jhet mogelijk ter gemeente-secretarie reduc-
jtiekaarten te bestellen.
jNadere gegevens worden u gaarne aldaar
jverstrekt.
iKosten: kwartaalkaart f 6,30) exclusief

jaarkaart /20,—) porto-kosten


