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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING JOE DROBKER GEMRENSCHAP'

Secretariaat Stichting..
"De Broeker Gemeenschap", Mevr,B,Blufpand
Sinot, De Draai 38, tel 3120,

< ==AGENDA==

i 6dec : Broeker Vrouv/encafe :Koffieochtend •
I 8dec: Jeugdhuis;Band"Seventy Eight" |
j 9dec: IJsclub ;>Schaatsen Jaap Edenbaan ~ I
I lldec: Recreatiever.;Buitengev/.Ledenverg, 1
j 12dec: N.C.V.B.; Kerstavond '
i 13dec : Broeker Vrouv;encafe; film j
! 13dec: P.v.d.A.; Fraktieberaad j
; 13dec: Havenrakkers;toneel voor leerl. 1
I l4dec: Havenrakkers;toneel voor cuders j
; l^dec: Jeugdhuis;styidansen voor iedereen !
' 15dec: Koppelklaverjaswedstr.Broeker Huisj

15dec: Groene Kruis; Ledenvergadering j
1 13dec: Jeugdhuis; Disco I
i l6dec: Jeugdhuis; Disco |
I l8dec: Plattelandsvrouv;en;Kerstprogramma !
j 22dec: Dorpshuis Z'woude;uitloting oblig, [
i 22dec: Jeugdhuis; Kerstbal i
1 Z9dec: Jeugdhuis; Oudejaarsbal !
^ Ijan: Jeugdhuis;Nieuw3aarsbal 1
i 3ja^' Broeker Vrouwencafe;werkgroepverg, ;
! Jeugdhuis; Band i

Gjan: Jeugdhuis;film:Alleen op de wereld ,
' lOjan: Broeker Vrouwencafe;Cafe avond ;
i IPjan: Jeugdhuis; Disco i
• l^fjan: Plattelandsvrouv/en ; Jaarvergadering I
i 17jan: Broeker"Vrouwencafe;Koffieochtend j
i l6jan; N.C.V.B,;Mw.Mand3es,Natuurgeneesw, j
I l8jan; K.D.S.;Pri3zenavond:Jeugdhuis i
i 193an: Tracht;Tcneeluitv. in Jeugdhuis !
! 20jan: Jeugdhuis ; film :De gemaskerde ruiterj
I P^jan: Broeker Vrouv;encafe ;thema-avond j

i =:=rHET GROENE KRUIS^= |
j Nodigt u uit tot het bywonen van de j
i Algemene Ledenvergadering op 15 dec. a.s. j
' om 20,30 uur in het Groene Kruis Gebouiv. j
1 AGENDA: Opening
; Notulen

! Balans

I Bestuursverkiezing(kandidaat
: Dhr.R.Janse)
I Regionale Kruisvereniging
j Goedk.Huishoudelijk Reglement

Rondvraag
i Sluiting

Redactie adres mededelingenblad:
Mevr, A.Drijver-Hoogland, Buitenweer-
en 17, tel. 1201.

==STICHTING DORPSHUIS ZUIDERV/OUDE== Ii

Op zaterdag 22 december a.s. tussen 2 en 1
^uur zal de rente van de obligaties v;or- ;
den uitgereikt. De obligaties met de vol-i
gende nrs. zijn uitgeloot: o3 - 60 - 77 i
80 - 112 - 119 - 1^5 - 226 - 2^9 - 262 - f
265 - 272 310 - 328 - 478 - 532 - 539 •
55^ - 577 en 593. !
V/iJ verzoeken U op bovengehoemd tijdstip j
zoveel mogelijk de jaarlijkse bijdragen f
van f 25.--, die U destijds heeft toege- '
zegd, te komen voldoen. Ook de nieuwe |
bewoners van-:harte uitgenodigt hetzelfde j
te komen doen, Wij rekenen op een grote |
opkorast. De bar is open. i

Het bestuur. |

==TRACHT IN BROEK !J ==

Op 19 .januari 198O spelen we, na een aan-
tal jaren gastvrijheid genoten te liebben
in Zuiderwoude, nu in Broek zelf kunnen
gaan optreden stemt ons verheugd en we
hopen dat U, zoals in vorige jaren, in
nog grotere getale aanwezig zult zijn.
Doordat de zaalruimte over een groter aam
tal stoelen beschikt, spelen we slechts •
eenmaal, Na afloop is er natuurlijk iveer i
gele.genheid om te dansen o.l.v, een band-!
je, Tevens maken v<re van gelegenheid ge- ^
bruik U op te roepen donateur te worden !
van onze aktieve Broeker Toneelverenigingi
Voor f 7.50 per jaar ontvangt U per toneejl
stuk 2 vrijkaarten. En een gezellige avond^
is nooit v/eg! Mogen we op By steun reke
nen als we binnenkort eens bij U langs
komen?

Het bestuur.

==VOLKS-KERST-ZANG-DIENST==:

Woensdagavond 19 december a.s, om 20,00
uur v/ordt de Volks-Kerst-Zang-Dienst ge- j
houden in de Ned. Herv.Kerk in Broek in *
V/aterland, Medewerking verlenen; Het cht,
Mannenkoor uit Amsterdam-Noord o.l.v,

Peter Dogger, Hartelijk welkom!
De Oecumenische Zangdienstcomm,•

I



==KLEINDIERSPORT'JOURNAAL==

Spraken wij in ons vorig journaal over
Savoa-A'dara, -t vervolg hiervan is, dat
lA- leden een geslaagde show hebben meege- ;
raaakt. In dit Landelijke gebeuren konden ^
\feeT verschillende hoge punten inee naar
huis genomen worden# In de "top" zaten de
Comb. Bossohieter/de Jong (v/atervogels) en
Christa van Schaik (angora konion). Ook
A.Houtman en Jb.Kaspers gooiden v/eer ho- |
ge ogen. Onze eigen tentoonstelling staat
nu weer centraal. Dit zal gaan gebeuren
van Ik - 16 dec, a.s> in garage K.Buurs • ;
aan de Hellingweg k,Het hele complex
zal volledig gevuld zijn en alle ingeschrei
ven dieren ( AlO) zullen weer gehuisvest *
kunnen worden. Mocht de groep Vl.Reuzen I
iets zijn teruggebracht, de sierduiven
hebben zich echter verdubbeld dit jaar. >
Ook zijn kanaries en tropische vogels
royaal vertegenwoordigd* Volgende v/eek
zal err v/eer driftig opgebouwd en aange-
kleed gaan worden, opdat de dieren donder-
dagavond in een corafortabele huisvesting
komen, Dan kunnen vrjjdag lA dec, de 7 ge-
contacteerde keurmeesters weer hun beoor-
delingen uitspreken, De officiele opening
van deze show zal die avond geschieden om
8 uur door Bur^emeester J.Koppenaal en ;
zullen we we ten V/IE in de jeugd en sen. :
klasse de grote kampieonen van 1979 zijn. :
Ook de jeugd van de Gem. Broek in V/. kan '
weer haar steentje bijdragen in 't uit-
werken van een leuke opdracht. Deze zal
a.s. vrijdag op school uitgereikt worden j
en kan - tegen vrije toegang - zaterdag j
13 dec, in het TT-gebouw worden ingeleverd;
Zondagmiddag I6 dec, om 2 uur volgt de
prijsuitreiking. Succes jongelui!! 1
De openingstijden van de TT zijn:

Vrijdag lA dec. van 20 - 22 uur
Zaterdag 15 dec. van 10 - 22 uur
Zondag I6 dec. van. 10 - 17 uur

Mocht deze raaterie U heleraaal vreerad zi|n,;
schroom dan niet en kom 't beleven. Infer-;
raatie en een uitgebreide catalogue zullen •
U alle gewenste inlichtingen geven. Tot
ziens op onze verenigingstentoonstelling -
van e^n van de meest exploisieve sport^n
in Nederland op het gebied van recreatie ;
en vrije tijdsbesteding.

Maja Schoon, seer.

==KOMT DAT ZIENI!==

Op vrijdagavond 1^ dec .a.s. om 20.50
wordt in het Dorpshuis te Zuiderwoude voorj
ouders en belangstellenden het toneel-
stuk "DE GELDMOLEN" opgevoerd door leer-
krachten en ouders van de lagere- en kleu-s
terschool "De Havenrakkers"• ;
Kaarten a f 5.— vanaf 7 dec. verkrijgbaar •;
bij: J.de Klerk, Moerland 9, tel.1663

R.Glas, De Draai 36, tel. 3027 en ;
e.v.t. aan de zaal vanaf 20.00 uur. i

K.Sv/art. '

==BROEKER VROUV/ENCAFE=:= ?

Donderdagraorgen 6 dec. gaan v/e koffie •
drinken in "Sint Nicolaassfeer" bij
Koosje Eppenga - Buitenweeren 1. ;
Donderdag 13 dec. om 20.15 wordt een
film gedra3.id, waarin we Simone de Beau-
voir zien in een intervieuw met Alice ;
Schwarzer. Zij praat dan over haar leven 1
o.a. over de boeken die zij geschreveh
heeft, haar relatie met Sartre en haar ;
ideeen over ontv/ikkeling van vrouv/en.
Misschien kunnen v/e daarna onze reacties ;
aan elkaar vertellen. ;

==KLAVERJAS DRIVE=:= '

De klaverjasclub K.B.W. organiseert op
zaterdag 15 december een vrije koppel—
klaverjas wedstrijd in het Broeker Huis.
Liefhebbers kunnen zich opgeven bij
J.Spaan, tel. 131^* Aanvang 20.00 uur.

Het bestuur.

==WELFARE V/ERK=:=:

Het tafelkleed is gewonnen door Mevr.
Eppenga, De draai. Het aantal steken van
het kussen was 22.600 en werd geraden
door Mevr.Mars van 't Mieuwland.
Alle kopers hartelijk dan en 't bestuur
van het Opoene Kruisgebouw dank voor de
gastvrijheid.

Dames V/elfare. '''

==OPENBAAR FRAKTIEBERAAD P.V.D.A.== i

De partij van de Arbeid, afd.Broek in V/. !
heeft besloten voortaan een openbaar frak-;
tieberaad te houden, voorafgaande aan ie- ;
dere gemeenteraadsvergadering.
Tijdens dit fraktieberaad zal de raadsa-
genda doorgenomen worden, bij voldoende |
tijd kunnen ook andere punten ter sprake
koraen. Donderdag 13 dec.a.s. vindt dit o- |
penbare beraad voor de eerste raaal plaats ^
in het Broeker Huis om 20.00 uur. Een ieder
is van harte welkora.

==RECREATIE VEREMIGING==

De Recreatievereniging "Broek in Water-
land" zal op woensdag 11 ded. a.s. een 1
buitengewone Ledenvergadering houden.
Deze zal gehouden v/orden in de oude school j
aan het Roomeinde om 20.15 uur.

==WIE; 0 WIE?? ==

V/ie wil mij, tegen vergoeding, dinsdag-
avonds half 8 naar Purmerend rijden?

Reacties tel. l887»

Heeft TJ ons kleine rode katertje gezien?
+ 12 v/eken oud. Zo ja, graag terug te
bezorgen op Roomeinde 3^» ^ uur.

OPPASCENTRALE ;
Voor een oppas *s avonds of in de
schoolvakajities, ook voor overdag, 1
kunt u bellen naar mevr. Kruidenier |
Molengouw bij A8, tel. I636. i
V/ilt u tijdig uv/ oppas bestellen? i
U bent verplicht de meisjes naar
huis te brengen.

SPREUK VAN DE WEEK

Toneel-vergaderen-dansen en een
kleindiershov/

Een bruisend v/eekend als extra
St Nicolaaskado.


