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Secretariaat Stichting " Redaktie-'adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap", rnevroBoBlufpand- HoWo Bppenga, BuitenWeeren
Sinot, De Draai 38, tel. 3120 tel« 1465

==:AGENDA== het gebouv/.
De naara van de pop v;as: Kaat.je en is ge-
raden door mevr. Slagt.

Dames V/elfare

r^t/m17dec

19dec

; Kleindiersportvero: Ten-
toonstellingCgarage Buurs)

: Kerstavond Plattelands-

vrouv/en (Samuel)
20dec : Volkskerstzang,(NoHoKerk)
1l3an'79 » Tennisver«:AlgoLedenverg<,

(Concordia)
iSjan : KleindiersportvePo Trekking

verloting en prijzenavondo
•173an : NCVB; drs»Fafie,Haarlem,
;1 onderwerp: "Godsdienstle-
' raar op zijn werk"o
l83an : Avond voor gebruikers van

het Broeker HuisCBroeker
huis)

203an : "Tracht":Hitvoering(Dorps-
huis, Zuiderwoude)

21jan : Jeugddienst NoH. Kerk:
^ dsoBborasma momoVo GoJoVo

uit Monnickendam

23 3an : Plattelandsvrouv/en: Jaar-
vergadering met kienen
(Leerkamer)

73an. : "Tracht":Uitvoering(Dorps~
huis, Zuiderwoude)

4feb : NCVB; Jaarfeest
9feb ; Plattelandsv3?ouwen: Voor-

drachtskunsbenares mevr.

Peper (Monnickendam)
25feb : Jeugddienst NoHo Kerk:

Sypke Vodo LandmomoVo
Robert Mackay

==BIBLIOTHEEK==

n verband met de Kerstdagen zal de uit-
ening van maandag 25 december komen te

vervallen; in deze week dus alleen don-
derdag 28 december van 19o00-20o30 uur
geopendo
in plaats van maandag 1 januari 1979 zal

de bibliotheek dinadag 2 januari van
9o00-20.30 uur geopend zijn.

==:WELFARE-WERK=^=:

)e verkoop van 't welfare-werk van 22
nov. 3.I0 is weer geslaagd. Dank aan alle
kopers en aan het bestuur van 't Groene
Kruis voor het beschikbaar stellen van

==VOOR DE 47-STE KE£R==
Vri3"dagavond 15 december a.s.om 8 uur is
het v/eer zover; Dan zal burgeraeester
J. Koppenaal de jaarlijkse tentoonstelling
openen van de Kleindiersportvereniging
"Broek in V/aterland en Omstreken".

In al hun pracht en praal zullen zij zich
manifesteren: konijnen, cavia's, grote
en dv/erghoenders, sier- en watervogels,
sierduiven en diverse soorten kanaries,
grote en kleine tropen, kwartels, grote
en grasparkieten en agaporniden.
Een record aantal dieren(444) zal de
garage van de fam.K.Buurs, Hellingweg 4
weer bevolken.

Huis aan huis zal donderdag 14 december
a.So weer een affiche worden bezorgd.
Lees eens goed wat er op staat, vooral 't
nummer kan van waarde zijn.
Ook de jeugd van Broek in Waterland zal
weer delen in de "kleindierpri3'zenpot"o
Uitgereikt v;ordt weer een leuke opdracht:
Voor de kleinsten raisschien een beetje
moeilijk, maar met een beetje familiehulp
zal dat toch best wel lukken.

Aktiveer uw kinderen tot deelname. Gratis
entree bij inlevering is al heel fi3*n
doch raeedingen naar leuke prijzen is ook
besl-ist de moeite waard.

De prijsuitreiking zal geschieden op
zondagmiddag 17 december ora 20.00 uur.
De kleuterscholen zullen een leuke ver-

siering maken en ook dat zal i>eslist de
moeite van het bekijken waard zijn.
De tentoonstelling is geopend:
vrijdag 15 dec. van 20.00-22.00 uur;
zaterdag I6 dec. van 10.00-22.00 uur;
zondag 17 dec. van 10.00-17-OO uur.
KOM, bekijk 't eens anders;
Bekijk een DIER!!!

Spreuk van de week:

De paal op zijn KOP slaanIMM



==:NIEUWS JEUGDHUIS==

u alle hindernissen overv/onnen zijn, kan
et de bouv; van het nieuv/e jeugdhuis ge-
tart v;orden. Hgt stichtingsbestuur heeft
Is datum vrijdag 8 december a«So vast-
esteld voor het officieel slaan van de
eerste" paalo Dit zal gebeuren door

3urgemeester Jo Koppenaal en wel ora 15o30
ur aan de V/agengouw#

Het Bestuuro

s=VOLKSKERSTZANG==

p woensdagavond 20 dec'78 om 20.00 uur
ordt de Volkskerstzangdienst gehouden
n de Ned. Herv.Kerk te Broek in V/ater-
and. Medev/erking verlenen: Het Broeker
oor en een blokfluitgroepje»
artelijk welkom.

De Eukomenische Zangdienstcoram.

=^=UNICEF==

De tijd om v/enskaarten te versturen breekfc
;eer aan- V/acht niet to het laatste mo

ment, de keus is dan nog groot en er kan
nog tijdig besteld worden.
De normale dubbele kaart met enveloppe
cost / 1,—; Minikaartjes / 0,50; oblong-
kaarten f 1,25; prentbriefkaarten j 0,50;
correspondentieraappen j 15»—» omslag-
mapjes met assortiment j 13i50; agenda's
/ 13,50-
De kaarten en andere artikelen zijn ver-
crijgbaar bij mevr. JoCoEppenga-Vod.Ploeg
Juitenv/eeren 1, tel. 1465-
iij voorkeur 's middags na 4.00 uur-
Bteunt het wcreldkinderfonds:

"Het kind van nu; de wereld van morgen"

==ONTBOEZEMING==

[et verenigingsleven bloeit
Het aantal leden groeit
En heus het is geen mop
laar je kunt hier alle kanten op
Tennis binnen en buiten

Leuke sport met je kornuiten
Klaverjassen, Bridgen, Toneel, Ballet

t Is maar, waar je,;^ zinnen op heb gezet
Volleybal en voetbal niet te vergeten
En nog veel meer, ik zou het niet weten.
laar er is 00k een Zangkoop hier in

Broek.

Komt u 00k daar eens op bezoek
Ve hebben een groot tekort aan bassen en

tenoren

)at gebrek hebben zowat alle koren-
En 00k wat alten en sopranen
/ij worden door heer Mittendorf geleid

in goede banen.
Probeer het, komt eens bij ons kijken
En ons koor met u stem verrijken.
Het echtpaar Spaan zorgt voor heerlijke

koffie en thee

)us u komt? en doet met ons mee?

Slke woensdag 8 uur voelt u zich bij ons
thuis

Op het Leeteinde in het Broekerhuis-
ToWoP.

1953 - '^978
Christelijke agrarische- en technologische
school, Texelweg 57, Amsterdam-Noord.

Op vrijdag 22 december 1978 Hcti -ter ge-
legenheid van het 2i5-jarig bestaan
nPBWwm10 worden gehouden en wel van
12.00-16.00 uur.

Alle oud-leerlingen, leraren en belang-
stellenden worden uitgenodigd de school ^
te bezoeken. Medewerkers van andere

onderwijsinstellingen en ouders van
toekomstige leerlingen zijn eveneens van
darte welkom.

==BURGERLIJKE STAND==

Ondertrouwd; de Kroon. Henricus, Fran-
ciscus Herbert, oud 28 jaar,
wonende te Beverwijk, en
Breeder, Paulina, oud 24
jaar wonende te Broek in
Waterlando

Groot, Pieter, oud 68 jaar
wonende te Broek in Water-

land en Kuntkes, Antje,
oud 59 jaar, wonende te
Amsterdam.

Boes, Cornelis, oud 24 jaar
wonende te Marken en Kouwen-

oord, Aagje Annigje, oud 22
jaar, v/onende te Broek in W.

Overleden ; Dekker, Johannes Matheus
Maria, oud 66 jaar e.v.
CoHo Servaas

==MEDEDELINGEN==

Bibliotheek

Bibliotheek geopend:
maandag : 15-45 - 16.30 uur

19.00 - 20.30 uur

donderdag : 19.00 - 20.30 uur.

Roomeinde 3.

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Leidsters Mevr. Mede Graaf-Back,
De Erven I8, tel. I716.
Spreekuur iedere v/erkdag van 8.30
9o30 uur.

1e donderdag van de maand:
w e t s w i n k e 1 I

20.00 - 21.00 uur

V/ijkgebouw Groene Kruis

OPPASCENTRALE

Voor een oppas 's avonds of in de
schoolvakanties, 00k voor overdag,
kunt u bellen naar mevr.Kruidenier,
Holengouw bij 48, tel.1636.
V/ilt u tijdig uv/ oppas bestellen?
U bent verplicht de meisjes naar
huis te brengen.

GEDIPLOMSERD PEDICURE
Msvr.Fo Brouwer-van der Zee, Broe-
kermeerdijk 6, tel. 1412.
Behandeling na afspraak, 00k aan huis.
Op advies van de dokter 00k aanmeten
van steunzolen en elastieke kousen.

Vanaf heden kunt u weer terecht met

al uw klokkenreparaties bij:
JOOP VAN ZWOL

Ook antieke klokken (geen horloges).
Gediplomeerd uurwerkmaker.
Galggouw 24, tel. 1498.


