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ORX3AAN VAN DE STICHTING »DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap", Mw» BoBlufpand- H.W# Eppenga, Buitenweeren 1j
S.inot, DroC, Bakkerstr. 12, tel<. 1562 telo 1^65

==AGENDA==

20 dec Jeugdcentrum: film."Het huis der
gruwelen"

21 dec I Volkskerstzang
II Jeugdcentrum: oeugdfilm "Valli-

ant",

27 dec Jeugdcentrum: band Next One
10 jan; Jeugdcentrum: film "The last wagon
11 jan Jeugdcentrum: jeugdfilm "De ge-

laarste kat"

13 3an Nut: Cabaretavond
21 jan I Plattelandsvrouwen:jaarvergader

II NCVB: mejo EoGaaf, dietiste
2^ jan Jeugdcentrum: band Choice

==V£RSCHI'JNDATUM==

0ns volgend nuramer zal verschijnen op
8/9 januari 19760 Kopij in te leveren
uiterlijk maandag 5 iaiiuari aoSo

==HU.ISVUILOPHAALDIENST==
I

In verband met de koraende feestdagen,
zal het huisvuil worden opgehaald in dorp
Broek in Waterland:

op woensdag Zk december aoSo iopoVo don-
derdag 25 december;
op vrijdag 2 januari aoSo iopoVo donder-
dag 1 januario

II

Vanaf 5 januari 1976 zal 00k in Zuider-
woude en Uitdam het huisvuil op donder"
dagen worden opgehaald®

==:BURGERLIJKE STAND==

plan voor Waterland mel: ingang van 8 de-
cember 1975 op de secretarie voor een
ieder ter inzage ligt»

==tVERKOOP OUD SCHOOLMEUBILAIR==

Op zaterdag 20 december aoSo is er tussen
9o30 en 12o00 uur gelegenheid tot aan-

" koop van oud schoolmeubilair (tafeltje
+ stoeltje). De verkoop vindt plaats in
de Zogo noodschool achter schoolgebouw
Roomeinde 3® Prijzen f 5»— en f —«

Contant betalen is verplichto

==BRANDWEERALARMNUMMERS==

De koraende feestdagen naderen weer, Kerst
jaarwisselingo Gezellige dagen, maar 00k
dagen waarvan het brandrisico groter iSo
Een brandende kaars die omgestoten kan
worden door een kind, sen wegspattende
vonk uit het open haardVuury een verkeerd
gerichte voetzoeker of vuurpijl, kunnen
mogelijk oorzaak zijn van veel narigheid
Denk aan de 3 O's® Ohvoofzichtigheid

Ohwetehdheid en
Onvoorschilligheido

Ze kunnen de voornaamste oorzaken zijn
van brand. Hieronder de brandweeralarm-
nummerso Knip ze uit en plak dit op de
telefoon.

Jbo de Wit 1^10
Ao Houtman 155^+
Jo Nierop jr. l406
JoV.doSnoek 1^5^

De commandant
JoNierop jr®

Voor spoedeisende gevallen met betrekking 5====:
tot de Burgei'lijke Stand in de periode
van 25 t/m 28 december aoS. kan contact
worden opgenomen met de heer CoJoM. Gers
sen, Buitenweeren 29j telol659»

==UNICEE==

==STREEKPLAN WATERLAND==

De burgemeester van Broek in Waterland
maakt bekend, dat het bij besluit van
Provinciale Staten van Noord Holland van
30 mei 197^, noo56, vastgestelde streek-

Door unicef-kerst-en nieuwjaarskaarten }
te versturen helpt u kinderen over de ge-i
hele wereldo Koop ze nog gauw dan bent u ;
nog op tijd met verzendepo i
Wilt u 00k de bestelde.agenda's afhalen? ;

MwoJ.C. Eppenga-v.doPldeg
BuitehwSeren 1 :

tel 1^65 ___i



==STICHTING DORPSHUIS 2:UIDiiiRW0UDE H.Vodo Veer, Woudweeren 19 (penningmees-
ter)

Ja Vadc Snoek, Roomeinde 17 (bestuurslid)
V/o de Waal, Oosteinde ^1 (voorzitter)

Schmidt, Oosteinde 28 a (bestuurslid)

Inleveren + betaling inschri.jfgeld, uit-

Ket bestuur .maakt bekend, dat op zaterdag
27 december aoSo tussen 2 en ^ uur in het
Dorpshuis zitting wordt gehouden, voor
uitbetaling rente coupons en uitgelote
obligaties 1975? of voorafgaande Jaren»
Tevens verzoeken wij een ieder van deze
gelegenheid gebruik te maken om de Jaar-
lijkse bijdrage te voldoeno
De navolgende obligatienummers zijn:
12

19
68

97
105

129

170

193
228

27^
288

297

)e bar is open®
Wij rekenen op uw komst,

303
358

k70
47^
566
589

596

Het bestuur,

=:=REKREATIEVERENIGING==

De afdeling ballet heeft dringend behpef-
te aan een pianist(e) op donderdagmidda^i
van 4«15 uur - 60.I5 uuro .
Inlichtingen en opgaven bijt MwoCoVado
Lugt,- DroCa Bcikkerstraat 14, tel13l8Q

==:BAZAR ZDIDERWOUDE==

De bazar van de fanfarehandwerkclub die

gehouden werd .opv21 novemher jolo in het
Dorpshuis te Zuiderwoude",- heeft' een be-
drag van / 2«350,— opgebrachta
Dat dit een groot succes' genoemd rriag'
worden is wel zeker# Allen di-e e.r aan

meegewerkt hebben om tot dit resultaat te
komen zeggen wij hartelijk' danka De uit-
slag van de verloting was' als volgt:

De sprei werd gewonnen door Mw, Pronk-
Dobber te Zuiderwoudea . ;

In de fles gingen 3^ glaasjeso Dit werd
geraden door de •heer.,,Hilde.sheim te Broek',

De nacim van de pop was Helenao Deze werd
geraden door Mwo Vos te Broek in Waterland

==ALGEMENE TENNISVERENIGIHG== '
BROEK IN WATERLAND

let doet ons erg veel genoegen u te kun-
nen berichten dat de Algemene Tennisver-
eniging Broek in Waterland is opgericht
en dat het doel, namelijk.per 1 april *76
te kunnen spelen op eigen banen, zal wor
den gerealiseerda
U kunt zich vanaf nu aanmelden als lid dooa

net invullen van een op onderstaande
adressen af te halen inschrijfformulier eh
door betaling van het inschrijfgeld alS;
daarop vermelda
Lidmaatschap komt uitsluitend tot stand
door het invullen van bovengenoemd formu-
lier, hierdoor komen alle voorgaande kon-
takten.te vervallen® ,

WiJ stellen ons. voor om in de eerste ,
helft^van. Januari 1976 ,een openb.are ken-
nismakings- en voorlichtingsavond te
bouden voor de leden en andere^belangstel^
lenden® Daarover volgt nader bericht

Afhalen formulieren;'

sluitend Roomeinde 6,

==NIEUWS VAN DE BEJAARDENSOOS^^

Na een oergezellig StoNicolaasfeest in
een stampvolle zaal en een fijne toneel-
avond in Zuiderwoude, gaan we weer verder
met op 23 deco 1<i30 uur kerststukjes ma-
ken^ Vrijdag 2 jano houden we een nieuw-
jaarsinstuif waar een ieder hartelijk
welkom iso Mwo Oostwouder komt met West-
Friesche voordrachten, Mw.Roth met haar
accordion en onze theeschenksters staan

klaar om een ieder van drank en spijs te
voorzieno We verwachten weer een voile
zaalo Rest ons nog om een ieder namens
leden en bestuur hele fijne feestdagen
toe te wenseno Vanaf heden beginnen de
soosmiddagen om 1^30 uur®

. =.=.DANKBETUIGING==^".
Ook dit jaar vielen weer veel felicitatie
kaarten door de brievenb.usB Nog nffir dan
andere jaren:"Meester. Smit" werd 80 Jaar
Maar helaas, 5 november sloeg het noodlo
toe en van die tijd ligt hij in bed® Wel
trad er een verbetering op, .^aar ziJn ge-
zichtsvermogen is sterk verminderd®
Ik wil iedereen bedanken- voop alle goede
wensen voor al' het: medeleven en voor alle

vriendschapo • •
Voor u alien prettige feestdagen en een
zorgenloos 1976®

M.A.Ch® Smit-Du Pied

==BURGERLIJKE STAND==

Ondertrouwd: Frederik S®Abbring oud 24 Jr
. ..en .

Petronella A®M®Ehhelaar

oud 21 Jr®

.Gehuwd : Cornelis F® Meerhoff

oud 22 Jr®
-.en.,. .

Cornelia K® van Haren

oud 26 Jr®

SlijteriJ 't Plein
Wegens opheffing van de zaak, deze
maand op alle artikelen een korting.

Mw® A® Dekker

Kerkplein 9> Broek

Wie ruilt mijn leuk gelegen vrijstaand
huis met mooie.tuin in Apeldoorn tegen
iets soortgelijks in Broek in Waterland
Op korte of'lange termijn, \

W®HoHo Koczian |
Gerard Terborgstr®30II [•
Amsterdam-Zuid 1

tel 020-732207 bgg®020-363636 [
^ rr: - ^

Alle medewerkers wensen u prettige. |
feestdagen .en een gezellige Jaarwisse-|M.C. Struick-Po'ot, Roomeinde 6 (secreta-

r.laa.t.)


