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BROEKER GEMEENSCHAP
Seeretariaaljili^iaijJjin^;^^ iSSo^SHCHTING ^gi5ett,6ePUBl%<»3IES«®<®«ie«»'
Gemeenschap", mevr» B* Blufpand-Sinot,» Mevr^ Drijver«-Hoogland,
Be Draai 38, tel. 3120. Buit^nweeren 17, tel. 1-201,

==AGSNDA==
Sjan Jeugdhuls; Kinderdisco
9jan Oud Papier

^jan Fanfare Zuiderwoude;Nieuwjaarsconcert
::^Jan Jeugdhuis: Veroniaa drive-in^how

12jan. NUT: V/elvaart en voeding
15jan Jeugdhuls:Discotheek"De Voorhaak"
l^jan Jeugdhuls: Klnderfilm
loqan Plattelandsvr# Jaarvergaderlng
20jan N.G^v.^B^ Boekbespreklng
21;ian fraktieverg, lOostelnde 5
22jan K.D^.g.Feestel '̂ke prijzenavond:Voorhaarf
23aan Jeugdhuls: Marlboro dlscoshow • '
24jan Jeugdhuls; Sjoelen
29:jan JeugdhulsiVry dansen o.l.v.Knlestedt
30oan Jeugdhuls; Powerplay
31jan Jeugdhuls: Klnderfilm

Hltkrant drive-ln-show
12feb Jeugdhuls: Biscotheek "Be Voorhaak"
13feb Oud Papier
l^feb Jeugdhuls: Klnderfilm
j^^eb N.C.V.B, Jaarfeest
f^'.eh NUT Klankbeeld "IJsland"
lyfeb JeugdhulsiL.O.L, + AndrS Hazes
19feb O.B.M. 70 jaar Peestavond
20feb Jeugdhuls:Vrij dansen o.l.v.Knlestedt
21feb Jeugdhuls:Biscotheek "Be Voorhaak"
26feb O.B.M, 70 jaar Peestavond
28feb Jeugdhuls: Klnderfilm

==FANPAPECORPS"ZUIBERV/OUBE"==
Zaterdagavond 9 januarri982 om 20.00 uur
;eeft het Fanfarecorps "Zuiderwoude" een
^leuwjaarsconcert In het Borpshuis te Zui
derwoude, Een licht gevarieerd programma
zal ten gehore worden gebracht, Na het con
cert is het de bedoellng om nog een uurtje
met een plaat je en een. praat je gezelllg bij-
een te zljn,

==PLATTBLANBSVROUWEN=:=
^aandag I8 jan.a.s, om 20,00 uur In het
feeshuis te Monnlckendam: Jaarvergaderlng.

Aftredend na 6 jaar en nlet herklesbaar de
dames; Kruldenler, Schaatsbergen,.Lammes
en na 3 js-er mevr, . Klein, U ziet er treden
een groot aantal bestuursleden af, aarzelt
u niet en geeft u zlch' als nieuv/ bestuurs—
lid op, Na de pauze: Klenen met de heer
Bakker,
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==N U
Onze dorpsgenoten Jean Polak en Joke Set-
tela willen In hun praatje ovej* "VCEBING
en WELVAART" duldelijk maken dat er verbau
bestdat tussen voeding en een aantal wel-
vaartsziekten^ U bent welkom op 12 j.an*a.s
In het Broeker Huls, Aanvang: 20,00 uur,

==JBUGBHUIS "BE VOORHAAK"=:=
Zaterdag 9 jan. Veronlca^s Brlve-ln-show,
Aanvang 20,30 uur,Entree:/ 7,30,leden

Vrijdag 15 jan.:Elgen dlscotheek. Aanvang:
20,00 uur. Bit raoet de eerste avond v/orden
dat v/e zelf de muziek bepalen, wat Inhoudt
dat je geen entree hoeft te betalen, een
aardige bijkomstigheld nletwaar! Bankzlj de
voortreffelljke bazar Is het geld aanv/ezlg
om die begeerde Installable te kopen.

==BURGSRLIJKE STANB==•

Ondertr, de Ru, Jeremlas Mells. en V/ijnants,
Carolina Adrians

Gehuwd van Schle, Adrlanus Johannes Maria
en Verhage, Karen

==kLEINBIERSPORT-JOURNAAL==

Beleefden v/e met verschillende leden van
onze ver. een grandloze week In de R.A.I,
zo eind nov, tijdens de aldaar gehouden •
Europese Kleindlermanlfestatie (l6,000
dieren), nu moesten v/e onze aandacht ves-
tlgen op onze elgen 50ste tentoonstelllng,
Een organlsatie v/aar je toch wel v/at voor
moet doen! Een afbericht van keurmeester

mevr.Banning-Vogelpoel stelde ons een raaand
voor de T.T. al voor de grootste problemen,
V/ant v/ie zal nu de klppen keuren? Keurmees-
ters zijn In deze sport een nijpend probleem,
doch het gelukte om de hr.Joh.Pak bereid
te vinden om op vrijdag I8 dec, toch onze
klppen te komen keuren. Bit hield helaas
In, dat v/ij dlt jaar ( ons jubileum nog
wel) nlet de schooljeugd konden ultnodlgen.
Maar wat In een goed vat zlt verzuurtunlet.
Maar vrrjdagavond was het dan zover dat burg
^oppenaal de T.T.kon openen (met fijne woor-
den) en de kampioenen bekend kon maken.
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Trots zijn we natuurlijk ook op onze EHBO
Een Broeker het 200.000ste diploma, nou ZOOOOOO!
V/e maakten gezellig kennis met tennis
En leerden prima bridgen zonder stennis

In 't Broeker Huis gonst het van de geluiden
Van jodelen tot timmermanswerk, dat op restauratie doet duiden
Dat gebeurde met ijver en plicht
Sorry voetbal, jullie afvoerslootje raoet dicht

Zeg Pieternel vergeet nou niet te vertellen
Dat "De Voorhaak" zich officieel ging openstellen
Ze bestonden wel al tien jaar
Maar hun nieuv;e home v/as nu bijna klaar

Een zeer positief geworden gebouw voor jong en oud
Dat bestuurlijk ging door een donker woud
Maar aan 't einde daarvan werd *t toch weer wat licht

En met een Gruppo "Sportive"-instelling weer positief verder gericht

Ja Thoraasvaer, 25 Jaar Kleutervreugd
Dat te horen doet een ieder deugd
Feest alora en herinneringen opgesnoven
Daar aan de Roelestraatwaar menig handje werd gowoven

Maar aan 't positieve van de Zuiderwouder^cholenbouw
^ Zit ook een negatieve scholen-knauw

Dat is iets waar men nu weer vol van is

Want kleuters zijn ei* dan te kort, dat is gev/is !

Ach Pieternel, dat is iets om voor te knokken
En verder praat Je me niet van de sokken
Dat er veel goede zaken zijn gebeurt dit jaar
De sll - Nieuwland afslag kwam voor elkaar

Voor gebruikars niet alles even perfect
Maar verder alles keurig "afgehekt"
De bushaltes eindelijk een "echte" plaats i.p.v. "nood"
En paardenpoep hoort niet in de tunnel maar in de goot

Goed gezegd Thomasvaer, IK had 't kunnen doen
Want ook ik had VERPLICHT poep aan m'n schoen
Daar je door twee nauwe openingen moet lopen
Laat paardenvrienden/innen daar OOK aan denken en RUIM OP DIE HOPEN!

Maar nu iets anders; jubileren deden we ook dit jaar
De bridgeclub en Plattelandsvrouwen 35 maar
Vijfenvijftig vodr de Kleindiersport
En 25 jaar klaverjasclub; houen zo, zorg dat je 100 wordt

Verkiezen deden v/e dit jaar voor de tweede kamor
En biogas verdween onder een klap met de haraer
Financien in Broek kreeg een eigen nummering
Draai je I625 dan hoor je "kassa, ping - ping - ping"!

We kregen ook 't waterschap "De V/aterlanden"
Die staan nu klaar met Twee ophouv/ende handen
Gelukkig ook v/eer ^roekers voor hun dorpsgenoten
en schooltoneel met humor overgoten

Laten we de humor koesteren dit komende jaar
En welwillend staan tegenover elkaar
Wees positief, allert en uitgekiend
En onthoud: Soep wordt nooit zo heet gegeten als opgediend,

Thomasvaer en Pieternel.


