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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DB STICHTING „DE DROEKHR GEMEENSCHAP"

: === AGENDA ===
^-5 okt.Waterlands Muziekfestival

(Middenbeeraster)
20 okt.Ledenvergadering Groene Kruis
21 okt.Plattelandsvrouwen "Pantomime"
22 okt.Ledenvergadering Onderl.Brandverz.

Mij.
25 okt.Viering ^0-jarig be.staan Brand-

weervereniging.
13 nov.Plattelandsvrouwen:lezing over

"Humor"

22 nov.Intocht Sint Nicolaas
28-29-30 nov.Tentoonstelling pluimvee en

- -konijnen
16 dec.Plattelandsvrouwen;Kerstviering^__

• ==.=MEDEDELIHGEH VAN "DE BROEKER

GEMEENSCHAP"==.=:

I.

by haar arbeid en zien met belangstelling;
de resultaten tegemoet. Het is natuurlijk
niet zo, dat de- anderen nu rustig kunnen
slapen met de gedachte:"De commissie doet
het wel". De' al lang bij velen levende
wens naar een "gemeenschapshuis voor ons
alien zal ook alleen maar door ons alien
cunnen worden verwezenlykt.Als de commis
sie dan ook een beroep op, U doet, laat
dat dan niet tevergeefs zyn.

III.

Op maandagavond 3 november a.s. belegt de
het Bestuur van de Broekeir Gemeenschap
een..ken.nisraakingsavond met nieuwe inwoner
van onze gemeente. De betrokkenen ont-
vangen daarvan persoonlyk bericht.Wy.wil-
len hen echter nu al vast vragen deze
avond vry te houden.

Na gepleegd overleg heeft het Bestuur van
de Broeker Gemeenschap besloten de in-
tocht van Sint Nicolaas dit jaar anders
te organiseren dan in de, afgelopen jaren.
Deze intocht zal, als de plannen door-
gaan, plaats vinden op .zaterdag 22 novem
ber a.s. Zy is dan niet meer gekoppeld
aan het bezoek, dat de Heiligman aan de
scholen brengt.Voor de realisering van
deze plannen heeft de Broeker Gemeenschap
een beroep gedaan op de plaatselyke
middenstanders en neringdoenden..Tot onze
vreugde kunnen wy mededelen, dat van die
zyde spontaan op.de plannen is gereageer(
Wat er op 22 november precies gaat ge-
beuren,zullen wy U natuurlyk tydig laten
weten. II

In de jongste vergadering van het Be
stuur van de Broeker Gemeenschap is een
commissie geinstalleerd, die de mogelyk-
heden zal nagaan om te komen tot de bouw
van een gemeenschapshuis.Een ruimte dus,
waarin allerlei bestaande (en nieuwe)
verenigingsactiviteiten kunnen gebeuren.
Deze commissie bestaat uit de heren D.
Broeder, D.Compaan, J.Harting, R.Lobbes
en L.Slagt. Zy zullen zich zo breed mo-
gelyk orienteren. Daarby zullen zy zich
ook tot de bestaande verenigingen wenden
om wensen te vernemen, raogelykheden voor
financiele en andere hulp te onderzoeken
etc. Wy wensen de commissie veel succes

IV/

Via de Nieuv/e Noordhollandse- Courant bent.
J uitvoerig ingelicht over de actie "Hol
land Noord aan het Woord".Dit is geen
actie , waarby U om geld wordt gevraagd.
Vat men van U vraagt is de bereidheid om
mee te denken over de toekomst en de ont-
wikkeling van ons woongebied. .De bedoe-
ling is om een aantal gespreksgroepen te
vormen,die gedurende de komende winter
enkele malen byeen komen om aan de hand
van bepaalde vragen te discussieren.Wy
zouden het zeer op prys stellen,indien
ook uit onze gemeente velen aan. dit pro
ject deelnamen. Aanraeldingsformulieren
zyn opgenomen in de genoemde courant.
Aarzel niet en doe mee!

t=i==WATERLANDS MUZIEKFESTIVAL===

Wy vestigen Uw aandacht op het Waterland
muziekfestival,dat a.s.zaterdag en zonda
wordt gehouden in Middenbeemster.Uit onz
gemeente neemt daaraan deel het fanfare-
corps uit Zuiderwoude,en wel op zaterdag
avond.Aanvang 19-00 uur. _

===LEDEHVERGADEHING GROENE KRUIS===

Op 20 oktober a.s., om 20.30 uur,houden
wy onze'Algemene Ledenvergadering, en we
voor^ de eerste keen in ons eigen Wykge-
bouw.De agenda omvat: 1.0.peningj2.Notulen
van de vorige ledenvergadering;3-Jaarver
slag 1968;4,Verslag Kascommissie;3'V'er-



slag jaarrekening 1969;6,Begroting 1970; •
7.Financieel overzicht Wijkgebouvv; S.Benoe-
ming Kascoramissie 1969;9*0ntbinden van
let Comite Wijkgebouw en de Bouwcommissie;
OsBestuursverkiezing. Af tredend zijn: mevr.

Elzinga (niet herkiesbaar)mevrevan Schaa-
gen(herkiesbaar)de heer KestingCherkies-
>aar).In verband met de .vacature voor

mevr. Elzinga, zou het bestuur het op prios
stellen Indian een vrouweiyke kandidaat
uit Zuiderv/oude of Uitdam kon worden be-
noemd;11.Suggesties voor het winterpro-
gramma; 12.Rondvraag; 13'-Sluiting.. Wij hopen
dat U zich vry kan maken om deze vergade-
ring bij te wonen.

Het bestuur van Het Groene Krui

=z==LEDENVERGADERING ONDERLINGE BRAND-

VERZEKERING MAATSGHAPPIJ=^="
Algemene ledenvergadering op woensdag 22
oktober 19^9 "Dorpsherberg" te Zui-
derwoude . Aanvang 20.00 uur. Agenda;'f;»
1.Opening;2.Notulen;3-Ingekomen stukken;

Jaarverslag secretaris;3« Binancieel
verslag;6.Verslag comm.v.toezicht;7'Be
stuursverki e zing. aftr.hr.R.Spaans 5hr«E.
jodder(he-rkiesbaar) ;B.Honingh(niet her- ,
kiesbaar) ; 8. Verkiezing comm.v. toezich.t. .
aftr.hr ..P.^Beets; 9'Eondvraag; 10 .Sluiting.

P,Beets, vmd,secretaris.

===WEER EEN COLLECTE^^=

Beste dorpsgenoten.' Op 14 oktober a»s. en
misschien 00k nog kort daarna, wordt TJ
alweer benaderd. .dpor ggedwillende mensen
die geld van H willen hebben^Ik stel'mij
voor dat U .zich, lichtelijk geprikkeld,
zult-:-aivragen waar deze aanslag op Uw po
temonnalenu weer voor bestemd is.Laat, i
U dan uitleggen dat Uw gave bedoeld is
om hulp te bieden aan een deel van onze
medemensen, die het, geheel buiten hu
schuld, v/el heel moeili-jk hebben.Het gaa
hier om de z.g. spastici, dat zijn kinde-.
ren en jonge volwassenen die door 'hersen
beschadigingen v66r of tijdens hun geboor
te niet in staat zijn normaal te lopen,
zich te bewegen of te spreken.Toch is hu
intelligentie veelal normaal.Door medi-
sche- eh .physio-therapeutische' hulp
(oefeningen,massage etc.) kan men deze
bezwaren vaak sterk verbeteren.Hiervoor

bouwt de.pverheid een grote inrichting i
Berg'en (N.H. ) waar ook kinderen uit onze
omgevihg•geholpen kunnen worden.Er is
echter e'en "dagverblijf , een soort semie-
internaat hodig voor die patienten,die
niet '.vlak bij Bergen wonen en dit dag-
verblijf zal door particulier initiatief
tot stand moeten komen.Daar wilt U toch
zeker.wel aan meewerken, alleen al uit
dankbaarheid dat Uw eigen kinderen dit
gelukkig niet nodig hebben? Geeft dan
royaal, als omstreeks 19- oktober een be-
roep pp deze dankbaarheid wordt gedaanl

C.den Hartoog.>.

- ' ^==BURGERLIJKE STAI^D=^= •.
geboren;Nicolaas Reinier,zv J.R.van Eeke
len en W.van der Leest.getrouwd:Cornells
Koetsier,26 jaar en Helena Aaltje Beijer
20 jaar.Adriaan Martinus Hemelrijk,-23 3^
en_Cornelia Mens,19 jaaro

V/ORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHA

DAMES....

U alien stelt het zeer op prijsjdat U
goad en vakkundig behandeld wordt en
het kapsel krijgt dat goed bij U past.
Gun U daarora heerlijk de tijd om gezel-
lig naar DAI^SKAPSALON "EMMY"

toe te komen.

Belt U SoV.p. voor een afspraak.
tel.366 ___

SLIJTERIJ "HET PLEIN"
Kerkplein 9 tel.468

Voor de dames:

VVARNIEK'S ADVOCAAT lets fijns. Deze
advocaat is dun en wordt dus niet

gelepeld ,doch gedronken,/.7,95 per fl
ESBETINE samengesteld uit wijn en
apricot brandy per fles /.4,95'
CHIFFON AMORE wijnaperatief met pittig
aroma per fles /.3,75
VOORBURG, FLADDERAK, SGHILLETJE I
/^10,10 per liter fles. j

G E V R A A G D :

een vaste drager bij, ,de begrafenis-
vereniging Broek in Waterland. • •
Aanmelden bij J. Beets of K. Tuin ,alhier.

SLIJTERIJ "CONCORDIA" V^IJNHANDEL •

Biedt U deze week:

Frambozen bessen per literfles .7.3? —
Zv/arte bessenwijn. per literfles f*3i —
Advocaat van eieren,suiker en brande-
wijn per fl.-
Jus d'orange per fles .:/.1,23
Jonge jenever per liter /•9i50
Dude jenever per-liter. . f'9i73
Cognac per liter /.9?95
Citroen brandewijn per liter -/«7?25
Een verfrissende landwijn BON PATRON

• .,.per fles •' /.Rj^O
Onze actie STARDLUST^PRpDUCTEN gaat
onverminderd door.Per fles /.3i35

2 fle'ssen /•5t9-5
U'belt 206 en wij komen^

C.DE VRIES

VOOR AL m VERZEKERINGEN

Administratie-- en Assurantiekantoor

J.K.Honingh en J.Houtkoop -
Parallelv/eg •17;.Broek in V/aterland.'
Telefoon; O'2903-269
Wetteiijke aansprakeli jkheid; onge vallen
Ziekte;Invaliditeit;Brand;Inbraak; Storm
Bedrijfsschade ; Ziektekosten ;Pleziervaar-
tuigen; Auto ;Motor; Bromfiets; Glas;
Inboedels,woonhuizen,winkels op tptaal-
polis; Reis- en bagage; .
Levensverzekering;Arbeidsongeschiktheid
Caravans.

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Mevr, F. Brouv/er , Broekermeerdijk 6 , Broek
in Waterland-. Telefoon: 02903-412
Behandeling na afspraak OOK AAN HUIS!

i-

B E^ R' K E F' F-

Laan 44-, voor RIJWIELEN en BROMFIET-
SEN: 100% SERVICEi ' -

VOOR UW BRANDVERZEKERING NAAR:

-De Onderlinge Brandverzekering Mij,
Parallelweg 17,Broek in V/aterland.

, Telefoon: 0290.3-269

CAFE-RESTAURANT "CONCORDIA" • •

verzorg"c Uw bruilcften en partijen!
Beleefd aanbevelend', -C-DE VRIES-


