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BROEKER GEMEENSCHAP
OPlGAAN van DE STICJHTING JDE BROEKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap", mevr«B*Blufpand-
Sinot, De Draai 58, tel. 3120.

21dec

3jan

11 jan

l6jan

17jan

iSjan

20jan "Tracht"

21 Jan

^pjan

27Jan

l^feb
19feb

25feb

==AGENDA==

: Raadsvergadering
: Nieuwjaarisreceptie Ge-

meentebestuur (Broeker
Huis).
Alg. Ledenvergadering
(Concordia)•

Kleindiersportver.s Trekking ver-
loting en prijzenavond
Drs. FafiS, Haarlem,
onderv/erp; "Godsdienst-
leraar op zijn werk".
Avond voor gebruikers
van het Broeker Huis

(Broeker Huis).
Uitvoering (Dorpshuis,
Zuiderwoude).

N.HoKerk i Jeugddienstj Ds.Boomsma
m.m.v. G.J.V. uit M'dam

Plattelandsvrouwen: Jaarvergadering
met kienen (Leerkamer).

"Tracht" : Uitvoering (Dorpshuis,
Zuiderwoude).

NCVB : Jaarfe,!B?t»
Plattelandsvrouv/en;, Voordrachts-

kunstenares me.vr.Peper
(Monnickendam)o

N.H.kerk : Jeiigddienst: Sypke v.d.
Land m.m.v. Robert

Mackay.

Tennisveri

NCVB

==REKREATIEVER. "BR0EK -IN WAT£RL-AND==

Afd. JUDO

Vrijdag 22 December a.s. zullen er tjjdens
de lessen weer examens worden afgenomen,
de tijden ziJn gelijk aan die van de lessen,!
De belangstelling van ouders, leden en niet4
leden stellen wij zeer op prijs.
Ook is er in november een vriendschappelijke
wedstrijd geweest tegen de Judoclub "Orient"
in Amsterdam-Noord. De indeling was: 3
groepen van "Orient" en 1 groep van "Broek
in Waterland", waarbij "Broek in Waterland"
op de 2e plaats eindigde wat een mooie me-
daille en een vaantje opleverde.

Het Bestuur.

Redaktie-adres mededelingenbladt
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1^63o

g=OVERWELDIGEND==

Dat- daar waar veel mensen ziJn, veel
raensen willen v/ezen- gold dit afgelopen .
v/eekeinde voor zowel mens als dier in de

tentoonstellingsruimte van
de fa. Buurs waar de klein-

diersportvereniging haar
JaarliJkse tentoonstelling
hield. Een recordaantal van

kkk dieren waren ingeschre-
ven en honderden bezoekers

toonden hun belangstelling
hiervoor.

Hartverwarmend voor een vereniging als
de onze, die normaliter lenmaal per Jaar
naar buiten uittreedt. Dat diverse bonds-

leden en zusterverenigingen welkom geheten
mochten worden, betekent dat op het vak-
technisch gebied onze vereniging er echt
"bij" gaat horen.
Burgemeester Koppenaal opende vrijdag-
avond J.l. op uiterst plezierige wijze de
tentoonstelling, hetgeen voor hem weer
iets nieuws was. Dat de Jeugd ook aktief
hieraan deelneerat jspr^ hem yerheugend
aan. Kampioenen passeerden de revue-, o.a.j;
Po Roos-konijnen; J.Vlasbloem (Marken)-
grote hoenders; A.Slagt-dwerghoenders;
comb.Bosschieter/De Jong (Den Ilp)-wa-ter-
vogels; R.Olivier (Monnickendam)-sier-
duiven; J.G.van Teeffelen-cavia's;
A.Neurink (Edam)-vorm-en postuurkanaries;
P.Vod.Hoogen (Volendam)-kleurkanaries;
J.Kaper-kleine tropen; D.Hiemstra (Edam)-
grasparkieten; L.G.Mens-agaporniden.

• BiJ de afd. Jeugd de volgende
kampioenen: Peter Schurink
(Monnickendam)-konijnen;
Guido Spaans-grote hoenders;
R'icardo Bregstein-dwerghoen-
ders; Karin Kaspers-water-
vogels; Linda Kaspers-cavia's;

Zippora Olivier (Monnickendam)-sierduiven.
ZiJ ontvingen uit handen van de burge
meester een boeketje bloemen als. voorschot
op de gewonnen prijzen, die,op 1p Januari
1979 in "Concordia" gelijktijdig met de
trekking van de verloting worden uitgereikt



(vervols kleindiersportvereixiRing) ♦

Diverse geschonken artikelen konden zondag
hun bestemming vinden.via een kleine ver-
lotingo De koperen melkbus ging naar lot-
nummer 298, dat in het bezit was van mevr.
Jo Rooso Het spinnewiel op nummer 120
(green) wacht nog op een eigenaar. Zo ook
een Hollander konijn (nummer 269i rose),
2 vogeltjes (nummer 113» geel) en een stel
kanaries (nummer 38^, green)* De prijzen
zijn op vertoon van het juiste nummer af te
halen op het adres Binnenweeren 20*
Rest ons na deze geslaagde "happening" een
ieder hartelijk te bedanken voor de bij-
drage, die hiertoe heeft geleid#

Maja Schoon, secro

==INGEZONDEN==

We beginnen weer aan de Kerstman te denken,
Een tweede Sinterklaas met zijn geschenkeno
De winkeliers doen weer goede zaken,
Vooral die speculaas en kerstkransen maken.
Het "ik doe aan de lijn" wordt oogluikend
vergeten
Als Je ze kerstbrood en gevulde speculaas
ziet eten

En konijnen en rollades niet te tillen
Smaken natuurlijk altijd beter dan dokters-
pillen.
Denk aan de hoge bloeddruk in deze tijden,
Want later moet je er weer onder lijdeno
Ik wil besluiten u een prettige kerst en
een voorspoedig nieuwjaar te wensen
Niet alleen de gezonde, maar vooral de
zieke mensenit

Famo T«V/oFoolman

=:=:NIEUWJAARSRECEPTIS==

Het Gemeentebestuur zal op 3 januari 1979
een Nieuwjaarsreceptie houden in Het Broe-
ker Huis. Van 20o00~22o00 uur is eenieder
van harte welkom*

==ACHTERGELATEN==

V(elk kind mist een varkentje op wieltjes
en een speelgoedkonijntje? Bij het kopen
van UNICEF-kaarten bij mij achtergelateno
Misschien wil de moeder even bellen of het
afhalen bijs Mevr* J.C. Eppenga-Vod. Ploeg,
Binnenweeren 1, tel. l465 (liefst 's mid-
dags na k uur)o

==:BURGERLIJKE STANDf=

Gehuwd ; Hilderink, Rudolph,
Smit, Helena Maria,
De Kroon, Henricus,
Herbert, 29 jaar en
Paulina, 2^ jaar*

Overleden : Vod. Horst, Gerarda
oud 87 jaar, gehuwd
De Ru, Jeremias,

25 jaar en
20 jaar*
Franciscus

Breeder

Wilhelmina

geweest met

==MEDEDELINGEN==.

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek geopehd:
maandag : 15.45 - 16.30 uur

19.00 - 20.30 uur
donderdag : 19.00 - 20.30 uur.
Roomeinde 3*

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Leidster: Mevr* M.de Graaf-Back,
De Erven 18, tel. 1716.
Spreekuur iedere werkdag van 8.30
9.30 uur.

1e donderdag van de maands
wetswinkel !

20.00 - 21.00 uur

Wijkgebouw Greene Kruis

OPPASCENTRALE

Voor een oppas 's avonds of in de
schoolvakanties, ook voor overdag,
kunt u bellen naar mevr. Kruidenier,
Molengouw bij 48, tel. I636.
V/ilt u tijdig uv/ oppas bestellen ?
U bent verplicht de meisjes naar
huis te brengen.

K

c fegs t

==ADVERTENTIES==

SLIJTERIJ "DE SCHUUR"

Voor de komende feestdagen bieden
wij aan;
Jonge jenever
Vieux

Frambozenbrandewijn
Kersenbrandewijn
Appleton rum
Kruidenbitter

Rose d'Anjou, per fles
per 3 flessen

/
/

/
/
/

/

/

/

12,95
12,95
11,95
11,95
12,95
10,95
4,95

15,50

Cor de Vries,
Nieuwland 28^tel.3016

GEDIGHT VAN DE WEEK

Kleindiersport en rekreatie,
Tafeltennis en toneel,
Voetbal, bridgen, klaverjassen
Om op te noemen veel te veel.
Wij wensen kortom alle Broekers
EEN PRETTIG KERSTFEEST

en als geschenk
VEEL GELUK IN »79
Gewenst door Anneke en Henk.

Redaktie.


