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==AGENDA==

dec Kleindiereiisportvereniging:
Tentoonstelling
Vrije klaverjasavond (Concordia)
Plattelandsvrouwen; Kerstavond
Ledenvergadering IJsclub (The

. Wiooden Inn)
NCVB: Kerstfeest

Volkskerstzang (N.H. -Kerk)
-^ZondagschaoliKerst f eest
Uitbetaling rente etc. Dorpshnis
Zuiderwoude

Vergadering Gemeenteraad

Nieuwjaarsreceptie (Broeker Huis)
Nut: Cabaret der Lage Landen
(Broeker Huis)
Propaganda-avond Hartstichting
(Broeker Huis)

NcvB: de heer Koops over "Het ge~
handicapte kind en zijn ouderr"
Kleindierensportver•: Trekking
verloting en prijsuitreiking
Plattelandsvrouwen: Jaarvergade^
ring

Gymnastiekver. "Sparta" Jaaryer-
gadering ,
Nut: Lezing door J. Weggelaar
n.a.v., 700 Jarig bestaan van de
stad Amsterdam (Leerkamer)
Plattelandsvrouwen: uitstapje
West-Friese- Il.ora
NCVB; Jaarfeest
Bejaardenclub: bazar
Plattelandsvrouwen; lezing

10 mrt Nut; Wina Born (Broeker Huis)
1-2 mrt NCVB;. Mw. Alteraa-Roosjen over

"Hanna, de moeder van Samuel" -I
20 mrt Plattelandsvrouwen: lezing ^

Jaap Groen i
16 apr Plattelandsvrouwen: exotisch fruit

NCVB: Dr. Fideldijdop, kinderarts ':
6 mei Plattelandsvrouwen: uitstapje •:

lievo Polder

=~YERSCHIJNDATUM=f=.

In verband met de komende vriJe- en
feestdagen zal het eerstvolgende nuramer
van ons blad pas verschijnen op donder-
dag 9 Januari l975.Copy voor dat nummer
in te leveren uiterlijk maandag 6 Janua-
_ri^1975. '

=:=NIEUWJAARSRECEPTIE«=: .
De Nieuwiaarsrecentie van het gemeenhe^
bestuur begint langzaraerhand "al een tra-
ditie te wordeh. Dit maal wordt zij ge-
houden op raaandagavond 6 j'anuari 1975 .
vanaf 20.15 uur in het Br.beker' Huis.
Een ieder is daar van harte^ welkom. Een
dergelijke bijeenkomst is veelal een
goede aanleiding tot allerlei gesprekken
en contacten. Het gemeentebestuur hoopt
00k thans weer vele inwoners te mogen
begroeten.

==GEVEN VOOR LBVBN==

DANK U, voor uw spontane reaktie op de-
ze aktie. Met name hartelijk dank aan de
37 vriJwilligers die ons geholpen hebben
deze aktie te doen slagen. Het resultaat
is. ± f8,— per inwoner d.w.z. Broek in
Waterland, Zuiderwoude en Uitdam hebben
in totaal /19*157»30 bijeengebracht voor
bovenstaande aktie. Geweldig wat een me-
deleven en wat een samenwerking. Nogmaalis
hartelijk dank.

Het aktie-comite

G. Franke .

==KLAVERJASAVOND==

VriJe klaverjasavond op Zaterdag l4 dec
in Cafe "Concordia" aanvang 8 uur.
Vele mooie prijzen.

Bestuur K.B.W.

==VERLOTING S.D.O.B.==

Ten overstaan van notaris Mr.M.A.VVisse-^
link heeft zaterdagmorgen 7 dec. J.l.in
Purmerend de eerste trekking plaatsgehad

SDOB.
z.o.z

: van de verloting van voetbalver



IN VERBAND MET DE KERSTDAGEN WORDT HET HFISVUIL 27 DECEMBER OPGEHAAT.Di
I. P, V; OP 26 DECEMBER —

De prijzen vielen op de lotnumraers;li21
(platenspeler met 2 boxen). 5585 (koffie-
zetapparaat), 2293 (wandblikopener), 710
(vaas), 63^5 (tafellaken met servetten),
3522 (tas), 1719 (tafelkleedje) en 3^15
(parfumverstuiver)• Voor zover de prijzen
nog niet aan de rechthebbenden zijn uit-
gereikt, kunnen zij via de fam. Hoekstra
(Breek 11) in ontvangst worden genomen.

==KLEINDIERENSPORTVER.==
Op vrijdag 13 deco*7^ zal onze burgemees-
ter de heer H.G.M. te Boekhorst de ten-

toonstelling openen georganiseerd door
bovengenoemde vereniging. Er zal dan ge-
durende enkele dagen voor de bezoekers
een keur van dieren uit de kleindieren-
sport te zien zijn. Naast de konijnen,
grote hoenders-krielhoenders, sierduiven
cavia's, een keur van vogels waaronder

==;?TICHTING DORPSHUIS ZUIDER\VOUDE==
Op 27 dec. tussen 2 en 4 uur zal de rente
van de obligaties worden uitgekeerd. De
obligaties met de volgende nummers zijn
uitgeloot: 010, 017, 031, 059, O65, O69,
099, 074, 151, 207, 208, 223, 282, 315,
330, 350, 387, 435, 450, 479.
Wij verzoeken u met klem op bovengenoemd
tijdstip zoveel mogelijk de jaarlijkse
bijdragen van f 25,--, die u destijds
heeft toegezegd, te komen voldoen. Ook
de nieuwe bewoners worden van harte uit-

genodigd hetzelfde te komen doen. Wij re-
kenen op een grote opkomst. De bar is
open.

==MEN SCHRIJFT ONS==

V/ij vernamen uit het verslag van de ge-
meenteraadsvergadering dat er door omwo-
nenden van het parkeerterrein a/h Nieuiiv-

een groot aantal, kanaries. De tentaonstel-land geklaagd is over lawaai van vrao^
auto's 'etc»., Isoms in'het'hoist van deling wordt geboudeh in de garage van de

heer K.Buurs Hellingweg 4 Broek iii WaterlAi^cht.. De BUrgemeester wist hierop een
zeer passend antwoord te geven. Onderge-De opening vindt plaats vrijdag 13 dec

om 20 uur en is tot 22 uur: openw Zaterdag tekenden zouden hier gaarne nog wat aan
14 dec. van 10.OO-tot 22.00 uur, zondag
15 dec> van .10.00-17-00 uur, tevens heb-
ben kinderen tot l4 jaar op zaterdag van
10.Q0-12;.00 uur vrij toegang. ziaterdag- .
midd,ag is er om 2 uiir een haneh-kraai
wedstrijd. Wij hopen op goed weer zodat
velen de tentoonstelling zullen be'zoeken

=;g^J"SGLtTB== Broek in 'IVaterland
Het is een angstige ervaring dat de mis-
daad en, terreur hand over hand toeneemt.
Men kaapt een vliegtuig of ze nemen men-
sen in gijzeling.Er wordt vrijlating ge-
eist van mis4a'digers die dpod en paniek
veroorzaakt hebben. Na. .sqms langdurig be-
raad keren deze misdadigers in de maat-
schappij terug waar ze dan weer opnieuw

toe willen voegen. Wij wonen nu bijna zes-
jaar vlak bij dit parkeerterrein en onze
ervaring-;is als volgt: In de eerste pisats-
vinden wij het wel prettig wat nefing in
onze omgeving. Verder hebben wij nog nira-
mer last gehs.d van genoemd lawaai terwijl
ook de kinderen er nooit wakker van zijn
geworden. Laten wij blij zijn dat er nog
mensen zijn die bereid'zijn vroeg op te
staan voor hun werkzaamheden. Wij zouden
verder de klag_er_Cs )^willeBr adrvisaren-nscaro*
elders te vertrekken waar het wat rusti-
ger is en dus niet raeer,aan een.parkeer
terrein te gaan wpnen.
==== C. en A. Nooij =====

==DANKBETUIGING==
Langs deze weg willen wij een ieder be-

kunhen beginnen. Hier moet verandering in\qa„i,^„
1— .danken voor de gezellige middag;die ziakomen, anders gaat de raisdadiger .ons le-
ven en werken bepalen, dat is angstig
Ook angstig is ( w&ar veel minder),

ons hebben bezorgd bij ons 50. jarig huwe—
lijk in het Broekerhuis. Tevens hartelijk.
dank voor alle bloemen en fruitmahden ente^mqeten a.rvaren als. er.ledenvergadqr^ ontvangen.. Tevens

bij de ijsclub is, dat er maar vier be-
stuursleden aanwezig zijn. Wat moeten j^ado
beginnen. zonder leden? Daarom roepen wij •
u op voor de volgende vergadering die.ge-====
houden wordt dinsdag 17 dec. a.s. wederora
in "The wooden Inn", aanvang 20.00 uur.
Het belangrijkste punt is samenstelling
nieiiw bestuur. Ook niet-leden die wel ge-
interesseerd zijn in de schaatssport zijn
welkom.

De voorzo j.V.d- Snoek

==NUTSBIBLIOTHEEK==

De NutsbibliotheekjLaan, is inplaats van
donderdag 26 dec., vrijdag 27 dec.ge-
opend van 19*30 - 20.30 uur. ;

Laatste spreuk van, het oude jaar:

Eind goed, al goed.

Door de vele copy kon niet'alles
in dit nuramer worden opgenomen.

dank aan alle theeschenksters voor het

F, Walroth, Dilleh 2

==BURGERLI-JKE STAND==
Ondertr.; Max Heraelrijk, 22 jr. en

Sylvana Jose Iferanelan, 20 jr.;
Martin Tjemkes, 22 jr. en
Pietertje Haars, 19 jr.;
Marcel G.R. van Rees, 20 jr. eh
Maaike Breedyeld, 18 jr;
Jantmnus Beetstra, 26 jr. en
Elizabeth J. ten Veen, 21 jr.;
Cornelis den Rooijen, 3.6 jr. en
Cato G.E, V. Willigenburg 36 jr

Overleden:Johan j. Saager, oud. 72 jr.,
e.v. S.L. den Hollander.

_____ Johannes W. Henze, oud 70 jr.

Gehuwd

iGOEDE KERSTDAGEN EN
I EEN PRETTIGE JAARWISSELING !

' jmedewerkers Broeker. Gemeenschap j
Specials feestaanbiedingen bij slylTerij
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