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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

15de^:
l6decvK.D.S. Tentoonstelling
17dec
lydec
17dec
19dec
2ldec

22dec

23dec
2^dec
2jan
4jan
7aan
9jan

17a an
iSjan
20Jan
24 Jan

Broeker Koor Kerstconcert

Volkskerstzangdienst Uitdara
Bejaardensoos Kerstdiner
Plattelandsvr. Kerstavond

Kerstzangdienst Broek in W'land
KlaverJasver. Koppeldrive
Volkskerstzangdienst Zuiderwoude
Bejaardensoos Nieuwjaarsreceptie
NCVB- Nieuwjaarsreceptie
Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconcert
Gemeente Nieuwjaarsreceptie
NCVB "Het oude Turkije"
NUT Bart Wursten

OUD PAPIER
Plattelandsvr. Jaarvergadering

==KERSTGONCERT BIJ KAARSLIOHT==

Op zondag 17 december 's middags om I6.OO
uur geeft het Gemengd Koor Broek in Water-
land samen met het Baarns Mannenkoor een

kerstconcert by kaarslicht in de gerestau-
reerde kerk van Broek. Op het programma
staan o.a. de Missa Festiva van Alexander

Gretchaninoff en verschillende kerstliederen
uit allerlei landen. Het orgel zal bespeeld
worden door Henk Verhoef. De toegang is

gratis.

==iCERSTZANGDIENST VOOR ALLE BROEKERS==

Op vrijdagavond 22 december 1989 wordt in de
N.H7Kerk~te"Broek~in~Wateriand weer de Jaar
lykse kerstzangdienst gehouden. Aanvang:
20.00 uur. Deze JaarliJkse traditie heeft
dit Jaar een nog feestelijker karakter door
dat de restauratie van de kerk is voltooid
en deze avond dus in een prachtige omgeving
wordt gevierd, Eenieder is welkom want het
is een goede gelegenheid oin met zijn alien
gezamenlijk in de kerstsfeer te komen.
Vervoer kan geregeld worden wanneer dat no-
dig is; dat kunt u opgeven v66r 21 december
op tel. 1834.

:=KLAVERJASSEN==

KerstklaverJasdrive op zaterdag 23 december
in het Broekerhuis. Aanvang 20.00 uur,
Opgeven bij J. Spaan, tel. 1314.

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

==KERSTBOMEN=:

Ook al was het dit Jaar moeilijk om kerst-
Domen te vinden, toch is het ons met veel
moeite gelukt, bomen te kopen in Noord-Bra-
bant, A.s. woensdag worden de bomen gekapt
en donderdag komen ze naar Broek in Water-
land. Dus vrijdag 13 december begint de ver-
koop en u weet~het"'de*"raoole gerestaureerde
^erk heeft nog veel geld nodig, waar we met
z'n alien wat aan kunnen doen door hier een
boom te kopen. De opbrengst gaat naar het
restauratiefonds. Kom daarom voor een boom
naar: W.^Rejjnders^ Z' "t®!* 1^31•
Zit u inet vervoer? De boom wordt gratis
thuis bezorgd. Tevens hebben wij leuke kers
bakjes.
P.S. Denkt u ook alvast aan de rommelmarkt

van april? We hebben opslagruimte >m
uw eventuele spullen te bewaren. Bel 1431M

==PLATTELANDSVROUWEN==

Donderdag 21 december kerstavond met o.a. h
toneelstukje: De kerststal van de pastoor v,
Godfried Bomans. In het Verenigingsgebouw
te Monnickendam om 20.00 uur.

==BEPERKTE OPENSTELLING SECRETARIE==

Doordat kerstmis dit Jaar op maandag en din
dag valt is op 27j 28 en 29 december de be-
zetting van de gemeentesecretatie (zowel Ke
plein 6 als De Erven 2) zeer gering. U_kunt
alleen telefonisch afspraken m^-henj^ De afde
Iing~bevoIkIng"is alleen geopend voor het •
doen van aangifte van geboorte en overlijde
Set postkantoor is normaal geopend van 8.30
12.30~uur"'op"'genoemde
Wy vraijeh uw begrip voor eventuele ongeraakk
als gevolg van de geringe bezetting.
Set nummer dat u raoet bellen is 1631*

==KUNST-KERSTMARKT==

Wegens groot succes prganiseren wy, net als
voorgaande Jaren, een kunst-kerstmatkt op
zaterdag I6 en zondag 17 december. wy hebbe
een assortiment leuke kunstwerk3n^- uitge-
zocht van klein tot groot met pryzen van 1
tot 473 gulden. U bent beide dagen van
10,30 tot 18.00 uur welkom. De koffie staat
klaar in Galerie het Schouw, Kanaaldijk 113
Het Schouw.
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21 februari 197^ ar* 632

==ii2S255i§5J52I§==
Zoals OTeral""In''ons'"ia5d"'wordt er 00k in
Broek cariiayal gevierd en wel op;

23 februari des avonds
ledereen wordt versocht verkieed te komen®
Verleden Jaar is bewezen, dat 00k de jeugd
in Broek carnaral kan vieren, daarom "zalle
me-ut" nog een keertje overdoen« Voor de
leukste carnavalsgast is een pr^js te winnen#
Binnenkort, om precies te ajgn op 3 maart is
het een jaar geleden dat het Jeugdhuis ge-
opend werd0 Naar verwachting, of tot veler
verbazing, draait bet nu nog* Enkele mensen
die vanaf de bouw ermee doende Z3jn geweest
2^3*11 op dat ^^njarig bestaaja wel een klein

29 mei 1975 nr. 662
==GSVONDEN==

Tussen oud papier voor O.L.S, I een silveren
taartscbep. K. Swart, Nieuwland 8, tel. 1583

't Sal je scbep maar weaeni

12 juni 1975 nr« 663
=:=DIJKEim)£==

De weg door bet Dijkeinde te Zuiderwoude is
thans aover gereed, dat de officiele inge-
bruikneming kan plaats vinden. Bit zal ge-
beuren op vr^'dag 27 juni a.s. des middags
om 3.00 uur door de beer J. van Dis lid van

beetle trots. Dat we met frisse moed aan bet het college van Gedeputeerde Staten van
tweede jaar beginnen bew302en we met een
groot feest. Vrijdag 1 maart een optreden
van de bekonde Volendamse groep B^Z.N,

Noord-Holland. Na de openingsceremonie zal
er vanaf ca. A-*00 uur "open buis" zb'n in bet
Dorpsbuis te Zuiderwoude. Ben ieder, die be-
langstelling beeft, is daeir van, barte welkom-
Dit geldt natuurlijk in de e€rs% plaats. .
voor Dijkeinde-bewoners, doch 00k alle
anderen kunnen zonder scbroom binnenstappen.

k September 1975 nr* 66?

==§222-52S2L2£52,.5H£§==
Dankz^ medewerking van velen z^jn wg er in

28 juni 197^ nr. 6^1

In de afgelopen periode is aan de beer J.
Wierop een koninklijke onderscbeiding uitge-
reikt en wel de ere-medaille, verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau, in goud. Aanlei-
ding daartoe was bet bereiken van de 70-ja-
rige leeftijd? de reden van deze onderscbei- geslaagd nog juist voor de aanvang van de
ding ligt in de vele verdiensten, welke de nieuwe competitie dnze nieuwe kleedaccomoda-
beer Nierop als bestuurslid van een groot tie en ons nieuwe clubbuis voor gebruik ge-
aantal agrariscbe organisaties beeft. Er is reed te kr^'gen. W?3 z^n niet van plan onze
bgna geen vereniging of organisatie op agra- vreugde bierover onder stoelen Of banken te
rifscb gebied denkbaar, of bj,i beeft daarin steken. Daarom nodigen wig iedere belangstel-
wel een rol gespeeld of speelt die nog. Een lende uit aanwezig te zijn b^ de officiele
grootscbeepse receptie met vele bezoekers ingebruikneming, welke zal plaatsvinden
beeft nog eens te meer laten zien boevele zaterdag 6 September a.s. 's avonds cm 8 uur
relaties de beer Nierop in de loop der jaren ©p bet gemeentel^ sportveld aan bet Leet-
beeft opgebouwd. Wij voegen onzerzigds gaarne einde. Het fanfarecorps Zuiderwoude zal voor
onze gelukwensen aan de beer Nierop,,b^ de muzikale omligsting zorgen* De officiele
vele, welke b^ reeds beeft ontvangen. opening zal worden verricbt door de Edel-
-=== ===== acbtbare beer burgemeester H.G.M* te Boek-

november 197^ nr. 6^9 borst. Na bet officiele gedeelte is bet de
~~S3£252?i£?!2~~ bedoeling om nog enige t^d gezellig b^een

Het bestuur van de Sticbting de Broeker Ge- te blijven.
meenscbap deelt made, dat bet tot zijn spjjb =«==
beeft moeten besluiten dit jaar af te zien
van bet organiseren van een intocbt van St.
Nicolaas. Een aantal redenen, waaronder ook
van financiele aard, bebben tot dit besluit
geleid.

9 januari 1975 nr. 652
s==:M33. tot NUT VAN «T AL(SEMEEN==

Op vrb'dag 10 jan. a.s. zal in bet Broeker
Huis voor ons optreden bet "Cabaret der La-
ge Landen" uit Br. in W. Dit cabaretgroepge

13 november 1975 nr. 672
==OPENING^B^E^HHAVEN===

Op vr^Jdag 25'"novemBer""a7s7''zaI*"bet bejaar-
dencentrum "Broekerbaven" officieel worden
geopend. In april van dit jaar zgn de eerste

=:s==hewoners in de 22 omliggende zorgwoningen
komen wonen. In juli kwam bet verzorgings-
buis gereed, waarna directrice Mw. de Moed
met haar personeel kon beginnen met de ver-
zorging van de ^ bewoners die in de loop
van die maand bun intrek in bet nieuwe buis

Jat reeds 10 jaar bestaat wordt geirornid door
Marion en Jan Spaans, Anneke Scbilder en
reek Scbouten en geregiseerd door Peter
jierenbroodspot. De teksten die voor iedere
litvoering worden aangepast, worden alien
•^e^chreven door Jan en Marion Spaans en ook
<nlcele melodien werden door hem zelf gecom- naam voor bet scbolencomplex, Havenrakkers
:)vrasrd« De eigen licbt— en geluidsinstalla uit de bus gekomen. Dcg-e naam is ingezonden

e wordt verzorgd door Jan Voorderbake. door mw* G. Mertz, Roomeinde ^5* De ouder-
•.n prograoma voor deze avond is getiteld: commissie dankt alle inzenders voor bun
rterlanders over Waterland* •• •om te la.cben?iaeJeTyei»is;ijig^

^^flocp een gezellig samenzyn met muziek =====;
• de Boerenkapel o.l.v. Jan Bruyn* WEBK==

Broek; "baven"-plaats

bejaardencentrum op een feestel^ke wigze te
moeten openen. Enz.

==5MO£1H2[£«.school==
Zoals een ieder wel zal weten is als nieuwe




