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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap",Mw.B. Blufpand- H.V/. Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Dr.C.Bakkerstr. 12, tel.,1562 tel. 1465

==AGENDA=:=

1 nov Toneelver. Zuiderv/oude;

uitvoering (Dorpshuis)
11 nov St. Maarten

11 nov Jaarvergadering P.vd.A (Bijkerk)
13 nov Nut: Lezing hr. Pieron
14 nov Toneelver. Tracht: uitvoering

(Dorpshuis Zuiderwoude)
16 nov Jeugddienst in NH Kerk: Sipke

van der Land m.m.v. Happy Gene
ration

19 nov I. NCVB: mw. v.d. Meij-de Leeuw
over: "Verpleging door de
eeuwen been"

Plattelandsvrouv/en: Mw.Van Hees

over klederdracht-poppen
Intocht St. Nicolaas

Toneelver. Tracht: uitvoering
(Dorpshuis Zuiderwoude)

12 t/m l4 dec Kleindierensportver.:
tentconstelling

16 dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond . ..

17 dec NCVB: Kerstavond
21 dec Volkskerstzang
13 jan Nut: Cabaretavond
21 jan I. Plattelandsvrouv/en:

jaarvergadering
II, NCVB: mej. E. Gaaf, dietiste

5 feb Nut: Lezing Kolonel Boshardt
18 feb NCVB: jaarvergadering
l6'mrt Nut: Indra Kamajojo
18 mrt Plattelandsvrouwen: brandweeravond
14 apr NCVB: mw. T.H. Attema-Roosjen

"Het vierde kruiswoord"

12 mei NCVB: mw. M, de Zwart, maat-
schappelijk v/erkster

20 mei Plattelandsvrouwen: uitstapje

II.

22'nov I,

II.

- ==SINT MAAPvTEN=:=
Sintere sintere Maarten

Kalveren dragen staarten

Deze regels zullen op 11 november a.s.
weer vele raalen worden gezongen. Een van
de weinige folkloristische uitingen, die
in V/aterland nog in ere worden gehouden.
Vanaf ca. 18.OO uur tot-20.00 uur zullen
de kinderen met verlichte lampions weer

langs de huizen gaan in de hoop, -dat er
geen "kikkerbil" woont. Voorzover u het
nog niet raocht weten: verv/aoht wordt,
dat u ieder kind iets toestopt in de
vorm van al of niet tandbedervende ;toe-
standen. Nog een opmerking tot slot:
't gaat niet voor de heb, raaar om de
aardigheid !

=^SINT NIC0LAAS=t=

Hoewel het er aanvankelijk niet naar uit
zag, is het bestuur van de Broeker Ge
meenschap er in geslaagd om Sint Nico
laas te bewegen ook zijn entree in
Broek in Waterland te maken. Dat gebeurt
op zaterdag, 22 november a.s. De Sint
zal per boot arriveren aan de loswal aan
de Eilandweg. Tijdstip van aankomst om-
streeks het middaguur. Na een rondgang
door het dorp en officiele ontvangst op
het gemeentehuis, zal Sint Nicolaas in
een zaal "audientie houden".

Nadere bijzonderheden (tijden, route,
etc.) zullen wij in ons volgend nummer
publiceren.

^^COLLECTE OFBRENGST-=

De nationale Collecte voor Geestelijk
Gehandicapten is v/eer achter de rug,
De opbrengst was ongeveer gelijk aan 't
vorig jaar.
Totaal f 572,65 waarvan / 52,16 uit
Zuiderv/oude en f 18,56 uit Uitdam.
Aan alien die hebben meegewerkt tot het
slagen van deze actie, zowel in gelde-
lijke als practische zin, heel hartelijk

L.C. Coumou-de Zwart

De collecte t.b.v. de blinden heeft op-
gebracht f 4-98,77«
Alle collectanten en gevers heel harte
lijk dank !

A. Tjemkes-de Waart

Spreuk van de v/eek:

V/hen the Saints go marchingin'



=:=TQNEELVERENIGING ZUIDERWOUD£==

Zaterdagavond 1 november a.s.: uitvoering
door de toneelvereniging "Zuiderwoude" in
het Dorpshuis te Zuiderwoude,
Opgevoerd zal v/orden "Toffe Tony".
Aanvane: 20.00 uur. - Bal na.

=:=TQNEELVEHENIGING TRACHT==

De toneelvereniging "Tracht" brengt op
vrijdag, 14 november en zaterdag, 22
november a.s. in het Dorpshuis te Zuider-
v/oude, aanvang 20.15 uur het blijspel
"Hartjes aan 't spit" door F. Drost.
Het stuk speelt in het bureau-huiskamer
van hotel "In de zevende herael". De no-

dige hilariteit ontstaat doordat de over-
leden eigenaar allerlei moeilijke bepa-
lingen in zijn testament heeft gezet, die
het de opvolgers niet gemakkelijk maakt.

Kaartverkoop: R. Baltussen, Costeinde 7^
tel. 1703i Zuiderwoude: Tjernkes, Gouw 82b

Kaartverkoop vanaf- 8.november voor--dona-
teurs, voor niet-donateurs vanaf 12 no
vember.. Kaarten. voor niet-donateurs kos- . .

ten j- 5>50.,
Na aflopp van beide avonden kunt u een
dansje maken.

Cp vrijdag,^ 1^ november rijdt er een bus-
je'IVilt"-u wel even bij de kaartverkoop-
ster opgeven of u er gebruik van maakt,-
voor 13 november.

Vertrek: hoek Eilandweg-Zuideinde 19*^5 n.
Even later bij het bejaardenhuis.

Terug: + 23-30 uur uit Zuiderwoude.

\7e-v/ensen u •een prettige avond.

Toneelvereniging "Tracht"

• =:=PART-IJ VAN DE ARBEID== •-

Jaarvergadering van de Partij van de
Arbeid', afdeling 'Broek in Naterland op
dinsdag, .11 november 1975 in de Bjjkerk
orn 20.15 uur. Besproken zal worden het
gevoerde .beleid in de gemeenteraad in het
afgelopen jaar, de activitei-ten op pro-
vinciaal en landelijlc niveau, en een nieuw
bestuur dient te worden gekozen. Voorlopig
zijn kandidaat gesteld: R.H. Kingma (voor-
zitter), J. Blackborn (secretaris), Beets,
(penningmeester), Bron, Hoffmann en Rozen-
daal, lid. ; -
Na de pauze zal een film v/orden vertoond,
hoogstv/aarschijnliQk .over de, situatie in
Spanje tijdens de Spaanse Burgeroorlog
C1936-1939).
Alle vergaderingen van de Partij van de,'
Arbeid ziJn openbaar, ook de jaarvergade-
ring.

==BIBLI0THEEK==:'
iDe collectie is weer uitgebreid met een
flink aantal nieuv/e boekeni" zov/el romans
als jeugdboeken van peuter t/m .tiener.

••'.''e zitten nu nog op Laan 24 ,en,,zi jn ge-
:opend:

maandag 19.00 - 20.00 uur
donderdag 19.30 - 20.30 uur

ledere eerste donderd_ag;',yan ,de
maand: Wetswinkel

van 20' - 21 uur in het IVykgebouw

==REKREATIEVERENIGING==

Broek in lYaterland

Judo: Na enkele jaren pioneren kunnen
de judolessen vanaf 3I oktober a.s. in
de nieuwe gymnastiekzaal worden gehou-
den. V/e beschikken nu over een nieuwe

judo-mat, die rechtstreeks uit Japan is
gei'mporteerd. A1 is de judoles nu op
vrijdag, de tijden blijven hetzelfde,
dus:

groep I 4.15 - 5.15 uur
groep II 5.15 - 6.15 uur
groep III 6.15 - 7.15 uur

Handenarbeid is sinds 1 oktober weer

begonnen. \le beschikken nu over wat
meer ruimte en er kunnen nog enkele
nieuwe leden bij op woensdagmiddag van
1.30 - 2.30 uur in het oude gymnastiek-
lokaal aan het Roomeinde

==V:'AARSCRUV/ING==

De laatste tijd neemt weer toe het ver-
schijnsel van verkopers langs de deur,
die z.,g. .voor een goed doel allerlei
artikelen te koop aanbieden. Die artike-
len lopen .uiteen van prentbriefkaarten
tot poetsmiddelen en wat al ni.et meer.
In bijna geen enkel geyal ko,mt..er van
de opbrengst van die verkoop lets te-
recht bij een filantropische instelling.
Het is alles slechts eigenbelang.
De bonafide instellingen distancieren
zich van deze praktijken. Bij enig
doorvragen zult, u trouwens merken, dat
de'goede doelen' erg vaag zijn, b.v. al
le gehandicapten, waar ook ter wereld.
De z.g.' legitimatie-kaarten, welke som-
mige verkopers tonen, zijn in v/ezen
waardeloos. I7ij geven u de raad niet op
deze verkooppraktijken in te gaan.
'7ilt u iets voor een goed doel geven,
doe het dan rechtstreeks via de bekende •

collecten of b.v. per giro.

Ondertr

Gehuwd:

Overl•:

=:=BURGERLIJKE STAND==

Pieter van den Doel, 24 jr-
en Elly Gaaf, 22 jr.
Jacob Beets, 21 jr. en
Inge C F de Best, 19 jr;
Paul F de Gier, 21 jr. en
Adriana E Verkerk, 18 jr;
Pieter Zee, 28 jr. en
Petronella L C. Lieuwen, 26 jr
Lode.v/ijk K Reitsma, 27 jr en
Sylvia L A Goossens,. 19 jr,.
Simon Beets, oud 77 jaar,
e.v.' N. Meij.

De Onderlinge Brandverzekering
"Broek in IVaterland"

is er ook voor u I

Uiterst lage premie (vanaf f 0,40 per
duizend)

Coulante schade-afv/ikkeling
.Gei'ndexeerde polissen

Inlichtingen: Onderlinge Brandverze
kering

Broek in './aterland: tel. O2963 - 1269
en 1619

Monnickendamtel. 02995 - l8o4


