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:Secretariaat Stichting
: '̂ge Broeker Gemeenschap" Mw.B.Blufpand-
: *^2, tel: 1562.
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=AGSNDA==
Nut: Cabaret der Lage Landen
(Broeker Huis)
Jeugdhuis: film
Propaganda—avond Hartstichting
(Broeker Huis)
NCVB: de heer Koops over "Het ge-
handicapte kind en zijn ouders"
Bejaardenclub:feestavond (Dorps-
huis Zuiderwoude)
N.H. Kerk:jeugddienst, ds.Dieper-
sloot m.ra.v. interkerkelijk jeugd-
koor "Geuzenveld-Slotermeer"
Kleindierensportver..: Trekking
verloting en prijsuitreiking
Plattelandsvrouwen: jaarvergade—
ring

Rekreatiever•Gezellige middag
(Broeker Huis)
Jeugdhuis: Hope (uit Volendam)
Gymnastiekver• "Sparta" jaarver—
gadering
Jeugdhuis: Carnaval ra.m.v. de
Colours
Nut: Lezing door J»'iVeggelaar n«a,v.
700 jarig bestaan van de stad
Amsterdam (Leerkamer)
N.H.Kerk:Jeugddienst. ds.Moonen
m.m.v.zangkoor "Sound to Jesus"
Plattelandsvrouwen: uitstapje
West-friese Flora
Jeugdhuis: Film
NCVB: Jaarfeest
Bejaardenclub: bazar

==NIEUWJAARSWFN.q==
De medewerkers aan de Broeker Gemeenschap
wensen hun lezers(essen) een zeer voor-
spoedig 1975.

\/ederom werden wij aangenaam verrast door
de vele en fraaie gelukwensen, welke wij
ter gelegenheid van de jaarwisseling van
een groot aantal inwoners ontvingen.
Daarvoor hartelijk dank.
Onzerzijds wensen wij alle inwoners van
de gemeente een voorspoedig 1975 toe.
,.eii. rae.yiTPUiy.. tBpej^orst..

Redactieadres mededelingenblad!
H.W. l^penga, Buitenweeren 1,
tel: 1465

=^=1JSVSRENTGTNG "7.nTnF.mvnTTr>Trti-^
Op 19 november j.l. hield de ijsvereni-
ging Zuiderwude haar algemene ledenver-
gadering. Na de opening en verslag van
de penningmeester, werden de volgende
punten besproken: Verhoging van de con-
tributie van /2,50 naar /3i—• Dit i.v.m.
verhoging van de contributie KNSB en pre
mie ongevallen-verzekering. Deze verho,-
ging werd met algemene stemmen aangeno- •
men. Door aftreden van twee leden van het
het bestuur, werden kandidaten gevraagd
voor deze functie. Door stemming kwam
het bestuur als volgt tot stand;
Voorzitter;A.L.Pieters. Secretaris;
J.Schoon. Penningmeester; J.Bakker.
Bestuursleden; P.Blakborn en B.Tjemkes.
Als volgende punt werd besproken, om de
komende wintermaanden de leden in de ge
legenheid te stellen op de Jaap Edenbaan
te gaan schaatsen e.v.t. gezamenlijk mei
de buurtverenigingen!
Na de rondvraag werd de vergadering ge-
sloten. Het bestuur spreekt de wens uit
JS't in de toekomst meer leden de verga
dering zullen bijwonen!!!J

De voorzitter

==OUDERCQMMTSqTF. n,T,„.q,
Voorzitter: Hr. F.H. Kesselaar, Oostein—

de 20, tel 1763
Penningmeesteresse: Mw.M.Tensen-Pillot,
Nieuwland. l4, tel 1^58
Secretaresse: Mw.D. de Lugt-van Elk,
Oosteinde 36, tel l648
Leden: Mw.M.Aaftink-Slighers, Moerland2l
Mw.A.Plas-Dompeling, Roomeinde 28,
Mw.A.Verstrate-Tiel, Woudweeren 12
Hr. J.C. Kurk, Nieuwland 15
Hr. K. van Eekelen, Buitenweeren 20.
Naraens de oudercommissie,

D.de Lugt-van Elk,seerefeieaB<

EERSTE SPRSUK VAN HET NIEUWE JAAR

Een goed begin is het halve werki



.=:= KLBINDIERiSNSPORTVERENIGING BRQEK ==
IN V/ATERLAND E.O.

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren; Barbara d.v. E.A. Akkerman en
R.M.Bovenkerk

Johanna Maria d.v. A. Roza en
JiM. Bart

Peter John z.v. J.H.M. Boot en
M.Lisseveld
Gertjan z.v. J. de Ruijg en
K. Roodt

Het afgelopen weekeinde werd in Broek in
IVaterland .a,,an^ten.toonstelling gehouden

,van pluimvee^sierduiven.. eenden^konijnen, ;
;caviars en V0i-gels» Het was de 4^6 ten-
"toonstelling die door deze vereniging
ward gehouden en met sukses,er waren ruim;
:300 dieren ingezonden en bovendien nog
^een voliere met^di^e^se soorten parkieten|Ondertr; Jan van Eck,
Op vrijdagavond 13 dec. om 8 uur ward de -i
itentoonstelling geopend door Burgemeester;Gehuwd
jte Boekhorst die alia ^respect had voor j
:het werk van deze vereniging en zich ver-J
iheugde over het gezamenlijk naar buiten

23 jr. en
Adriana Vennik, 23 jr.
Paulus V.M. van den Hogen, 19 jr
en Ansje Jun, 21 jr.
Martin Tjemkes 22 jr. en
Pietertje Haars 19 j^:**

itreden van de kleidierensport in zijn ge-:Overledenfiendrik J. van Rijn, oud 49 jr.
e.v. M.Stam

==Mi.1o tot NUT VAN ALGEMEEN==
:0p vrijdag 10 januari a.s. zal in het
iBroeker Huis voor ons optreden het "Caba-

;meente. De tentoonstellingsvoorzitter
ibracht de burgemeester dank voor de ope
ning en tevens dank aan de familie K.

:Buurs die ieder jaar weer zijn garage en-;
jkele dagen ontruimt ten behoeve van de i ^ _
IKleindier-tentoonstelling. 'evens werd eei^ret der Lage-Landen" uit Br. in W. Dit
icado overhandigd omdat de vereniging hierlcabaretgroepje, dat reeds 10 jaar bestaat
ionderdak weet te vinden,ook aan een paar |wordt gbvormd door Marion- en Jan Spaans,
•anderen die veel voor de vereniging ge- iAnneke Schilder en Freek Schouten en ge-
:daan hebben werd een bloerastuk overhan- jregistreerd door Peter Bierenbroodspot,
;digd.
:0ok is men blij dat bloemenhandel"arosa"
jdie zaak eenkLeurig aanzien geeft.De kam-
:pi—oenen in de verschillende rubrieken
izijn:bij de grote hoenders een leghorn

De teksten die voor iedere uitvoering wor
den aangepast, worden alien geschreven
door Jan en Marion Spaans en ook enkele
melodien werden door hem zelf gecomponeeid
P® eigen licht- en geluidsinstallatie

:(zilver Ducwing met F van P.Roos Br.inW.)iwordt verzorgd door Jan Voorderhake. Dit^
•Bij de krielen een oud Engelse vechtkrielitoch wel echt Broeker groepje is in al di
met F .van G.Hoetmer Br.inW. en bij de jaren slechts enkele keren in eigen gemeen.

Uenden een Madarijn eend met F van JiRoosite opgetreden, maar geniet meer bekend-
:BroinlV. terWi j1 een Rex met F van .R.Oli
ivier uit Monnickendam de kampioen bij de
ikonijnen werd eeii cavia met F van K.Kat
;uit Landsmeer ging'hierbij met de hoogste
:eer strijken. Bij de sierduiveh was het
;een Saksische ekster kropper van HiCi•
iVoogel uit Monnickendam• De mooiste stam
•bij de kanarie*s was van R.Dragt uit
'•Landsmeer die tevens de mooiste kana^ie.
:hado Bij de Tropen A Klas was de mooiste
;een rijstvogel van A.M. Linsell Broek in
iWaterland. Bij de C" Klas was de mooiste
;een rijstvcgel van dezelfde fokker.
;Bij de "jeugdafdeling konijnen was de
imooiste van Gonda Oosterbaan uit Monnick-
iendam met een angora met F, tweede werd
;een Alaska F van Gertjan Geugjes derde
:eveneens een Alaska-van Herman van Bla-
:deren beide. laatsten uit Broek in Waterl
jHet'weer was tijdens de tentoonstellihg
;redelijk zodat het bezoek goed liep. Er
:v/as een tombola tijdens de tentoonstellin
•waarbij kaharies te winnen waren die met-
een meegenomen konden worde.n. Winnaars

1werden J.Kaspers, R.Buurs mw.Herreburg en
iJ.Kouwenoord zaterdag l4 dec. werd de
'hanenkraai wedstrijd gehouden. Het haan-
:tje van G.Hoetmer werd winnaar door 22 x
; kraaien in een kwartier, tweede een haan
*van L. Slagt 21 keer en derde een haan
:van J. Kaspers 17 keer.

leid in andare plaatseh-voors^l-is^ puid-
holland.. Hun programma .voor dez'e avond is
getiteld "Waterlanders over Waterland....
jm te lachen?" Na afloop van hun. optreden
Ls er nog een gezellig samenzijn met mu-
ziek van de Boerenkapel o.l.v. Jan Bruyn.
Aanvang 20.15 uur kaarten.voor; leden gra
tis afhalen bij E. Dobber., Noordmeerweg 2
Na 9. januari voor niet-led.en A / 5? — •

V- vflk

==NIEU\VS VAN DE BEJAARDENCLUB==
Onze eerste feestavond ih het:;nieuwe jaar
wordt gehouden op woensdag:15 jan. a.s. .
in het dorpshuis te .Zuiderwoude ;waar een
accordion-gezelscha.p uit -Amsterdam en on
ze bekende Hecobema*s zullen optreden.
Elke ingezetene van 60 jaar en ouder is
welkom op deze avond. Er vertrekt om 7uur
een bus van de parkeerplaats• Zaal en bus
zijn gratis. V/e rekenen op een voile zaaj

g ==REKREATIEVERENIGINq=='.
Op 25 januari zal van half drie:.'.tot ±
half vijf voor leden en donateurs een ge-
zellige middag worden gehouden in het
Broeker Huis.

==V.V.D.==

De afdeling van de V.V.D. in in W.
heeft wegens verhuizing van de huidige

. w. ,, . -voorzitter de heer E.- van Opzeeland. een J
t Het tentoonstellingsbestuur bedhnkt langsfnieuwe voorzitter gekozen t.v/. de heer ;
\ deze" weg iedereen die in welke. vbrm dan Krijgsman. Het nieuwe bestuur- ziet er :
f ook hebben meegewerkt tot het slagen van :nu aldus uit; ;
; deze- tentbdhstelling. Op dinsdag 21-1-75 iVoorzitter de heer H. Krijgsman ^ ^ ;
: is er prijsuitreiking en trekking van de -Penningmeester de heer J.J. y.d. Sluijs ^
; verloting tevens zal er een diavporstel- jSecretaresse mevrouw H. Y/olthuis.
; ling geseven worden over werk van vereni-----^ vele-^FgyTo-Fliiet alles irdit"!
• ging en over Br. inW, (Conpordia o uur; r ,


