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ORGAAN VAN 06 STICHTING „DE BROEKER GEMEENSORAP'

•==AaENi)A=:=" ==SOCIALE ZAKEN==
t/m 25 okt. Expositie Henk van Gerner ©njn verband met het vertrek van de heer

Mchiel Schouten (Galerie De
Swaen)

3 okt. NCVB: Ds. D, ter Steege "Oordeel-
vooroordeel"

0/31 okt. en 6/7 nov. Festiviteiten 50-
jarig bestaan Fanfare Zuiderwoude

7 nov, NCVB:Mej. S.A. van Kamp "Mijn
werk bij de Kinderpolitie"

1 t/m 13 dec. Pluimvee- en konijnenhou-
dersver.: tentoonstelling

5 dec, NCVB: Kerstavond,

==GAMDB EN KOMEI^rDE IviENSEN==

uist omstreeks daze tijd vinden -er nogal
at mutaties plaats in het ambtelijk en
nderwijzend personeel in onze gemeente.
pdat. U weet, met wie U te doen heeft,
even wij een overzicht van deze mutaties
^er 1 oktober 1970 verlaat de Hear J.I.M,

an der Linden deze gemeente om in Purmer-kunnen worden verkregen bij de heer
end te gaan arbeiden. Voor velen was de
eer van der Linden in de afgelopen jaren
en bekende en gewaardeerde figuur gewor-
en. Zijn vertrek valt enerzijds zeer te
>etreuren, doch anderzijds willen wij hem
aarne gelukwensen met deze stap in zijn
arriere. Een maand later verlaat ook

evr.N. Haars-Kok ons gemeentehuis. Ook
an haar zullen wij de beste herinne-
ingen bewaren. Speciaal namens de Broe-
er Gemeenschap past een woord van dank,

van der Linden (zie boven) is er een
wijziging gekomen in de t-aakverdeling der
diverse ambtenaren.Het onderdeel sociale

zaicen zal voorlopig worden behartigd door
ambtenaren van de gemeente Monnickendam.
Zij zullen in het gemeentehuis van Broek
in l/aterland te spreken zijn iedere woens^
dag van 9-10 uur. Voor spoedzaken kunt
U zich te alien tijde in het gemeente
huis vervoegen. Voor de "normale" zaken
is_dus de woensdagmorgen aangewezen.

==:TYPISTE GEVRAAGD==

Binnenkort is ten gemeentehuize plaats
voor een typiste voor halve dagen. Zij,
die hiervoor interesse hebben, worden
verzocht hun sollicitatie in te dienen

bij Burgemeester en Vi/ethouders. Nadere
inlichtingen (00k omtrent de beloning)

Smits.

==:EXP0SITIE==

Henk van Gerner, wasprints en object art
Michiel Schouten, ceramiek exposeren in
Galerie pDe -Swaen", Leeteinde k te BrOek
in l/aterland, 3 tot en met 25 oktober •
1970, dagelijks van 10-15> 's zondags van
12-17 uur. Opening zaterdagmiddag 3 okto
ber, 15 uur,

==:E.H.B.O,==

mdat zij jaren lang de tekst van ons blaaB®"^=, " sens nauw bij een ongeval be-
trokken geweest? Dagelijks leest U over
ongevallen op straat of in huis, met do-
delijke afloop of slachtoffers met zeer
ernstige verwondingen met kans op blij-
vende invaliditeit.U zult zich misschien

wel afvragen; had er aan de slachtoffers
nog iets gedaan kunnen worden om ernsti-
ger te voorkoraen? Ja, in veel gevallen
zouden de slachtoffers het ongeval hebben
overleefd, indien direct de "meest nood-
zakelijke hulp"was verleend.Natuurlijk
meet U weten, wat is deze ,,meest nood-
zakelijke hulp".Vele mensen'hebben ge-
leerd deze hulp te verlenen, door het
volgen van een E.H.B.0.-cursus.Ook U kunt

zo'n E.H.B,0.-cursus volgen als U de
leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.De
E.H.B.u.-vereniging Broek in V7aterland

p stencil heeft gezet, Haar plaats wordt
vergenomen door Mej. M. van Drimmelen,
venals "Nel"' afkomstig uit ./atergang,
ieuwkomers in het ambtelijk apparaat
ullen eveneens zijn de heren C.Schrama
n J.H. Mulder, l/ij hopen, dat zij spoe-
ig hie.r zich thuis zullen gevoeleh. Wat

let onderwijzend personeel betreft,krij-
en zowel de school te Broek als die te

uiderwoude per 1 oktober een nieuwe
nderwijzeres.Voor Broek zal dat zijn
iej,J.Stassen envoor Zuiderwoude•Mej,.
.Struving,Ook voor hen een woord van-
elkom.In dit verband willen v/ij de dames
,C, Sluijters-Abraham en M.van der
luijs-van Bommel, welke sedert half au-
justus de vacatures hebben waargenomen,
aarvoor vanaf deze plaats dank zeggen.



iDeze lessen vinden plaats in de Leerkamer' unieke^^ef ^
iKerkplein te Broek in 'laterland De eg- ®gelegenheid aan heren, die zich i
idiplomeerde leden starten dit iaar wfer I. tekort aan lichaams- :
:op 9 oktober a.s. Na afloop van deze cur-isnipren®! verantwoorde wijze de :
isus kunt Uaan het examen deelnemen ter m̂aLf!! f" ®v®"tuele zich ;
:verkrijging van"het E. H. B. 0.-diploma". '̂/rwften^dal i ^ ^ """
i(Vermoedelijk in de toekomst noodzakeli jk! impnde h n "°S ®en aantal wel-:
ivoor het"auto-riJbewi3s").I,a het v^lge:;' ide L" '
-LVd^L'ir^lev^nLVd'l' Hienln'LderschfiLfwelw:" ^....aaK aaar is, levensreddeiide hulp ver- ' groepen* '

ia!d!"kunt'u vSir"grbil"' ™-|. Dege;en, die de vrijdagavond als i
iHr. G. de Waart. ZuLeind^17^ ^
:hevr.de Gooijer, Uoudweeren 1,tel.02903- :b. Degenen, die de schroom maar niet i
:380;
;Mevr. Voorderhake, Noordraeerv/eg i|-,tel.
:02903-583i
laXwaar U zich ook kunt laten inschrijven
: Het afdelingsbestuur
: E. H.. B. 0.

Broek in V/aterland.

==SPHEBKUUR HOQFD O.L.SCHQOT.
:Het Hoofd der o.l.school I zal op maandag
.5 oktober a.s.. spreekuur houden in de
i school van 7.30 - 8.30 uur.,

•; , ==HANDENAHBEID-CLUBS==

:De-handenarbeid-clubs in'de werkkeet aan i
;het Nieuwland beginnen 1-oktober. U kunt ^

••;zich nog opgeven: woensdag van 10-5 uur

kunnen overinnen.
Voor groep a. is inciiddels de oplossing •
gev;onden; de trainingsavond is thans i
maandag 21.15 uur in de lagere school ;
ao,n het Roomeinde, Groep b. hopen we hier-
raede dat kleine duwtje in de goede rich- :

===; hebben gegeven. Kom mannen, geen :
vrees; de drempel is heus niet zo hoog.
v/o zullen maar zeggen tot maandagavondi ! i

"Sparta" - Afdeling Heren^_ :
==BURGERLIJKE' STAND== :

geboren: Geertruida, dv A.T.van Zadelhof ;
en P. Verhoef; i

Mireilla Hendrina Adriana, dv l/.J, Dam- :
stra en H.C. Schilte;

w x w - — w w r sy — ^ U "7

; en zaterdags van -10-5 uur. Of telefonisch^^"'^^' Verhoef en G.i-t. Verbree.
* f\ O ^ ^ TT *1 ^ .•: 02991-306. ondertrouwd: Hendrik Uillea de Gler, 21 :

jaar en' Cornelia Maria Ver- :
kleij ; 21 jaar. i
getrouwd: Gerrit Jacob Marius Mars, 24 •

jaar en Clasina Agatha Hartog, ;

Joyce Ennik,
Gostdijk 5,
Beemster,

==KRUIV/AGEN VERMIST==
jEen.grijze kruiwagen van de gemeente ivord^t--'^^^^
:vermist. ',/le bezorgt hem terug?

! • ==men schrijf? ons. :
:Van de "Werkgroep nieuwe kleuterschool" i
:ontvihgen wij een kopie van een brief,
: gericht aan de gemeenteraad, met het 'yer-;
:zoek deze in ons blad te publiceren. De
: inhoud van deze brief luidt als volgt: i
; "Mijne Keren, ;

; Betr.:Bouw nieuwe kleuterschool.Uw-ref.

;Wjj danken Burgemeestex" en l/ethouders j
:voor ,het antwoord op ons schrijven van
;13-4-70, betreffende de bouw van-een
;nieuwe kleuterschool. :
: Met genoegen hebben wij kennis.genomen ;
:van de reeds gemaakte vorderingen, te •
: v/eten: •

Hoogachtend
A. Verstrate - Tiel
L. Dob.ber - v. Dieren
M. Aafting - Sligchers

Te koop: V/OONARK met ligplaats a.d-
Broekermeerdijk. Inl. tel. 020-385578

IVelke Jongelui van 13 jaar en ouder, die
vrijdags 's middags voor 3 uur van schooH
•^rij zijn, willen bijverdienen met het
nemen van monsters tijdens het melken
bij de boer?
Dit is voor vrijdagavond en zaterdag-
morgen. Jongens en meisjes, die zich aan-
getrokken voelen voor deze leuke bijver-
dienste kunnen zich aanmelden bij de
Rundveefokver. .

p/a A.. Hout man,
Laan 6,
Broek in 1/aterland.

^ ==i^EO"WS. VAN DE BEJAARDENSOCIETEITi==:•he-, voeren van de nodige gesprekken met • i ••
:de Inspeoteur, en het bezoeken van diver-^i,,.^^ de eerste tyeen-
: se modelscholen. -'5" ^ ? f ^ Sehad,In deze bajeenkomst is
ilnmiddels zijn er weer tw'ee maanden ver- ieernlLwtp''f®bestuur was afgetreden,
: streken en daarom zijn wii zo vrii te gekozen,Het resultaat van
^informeren of er t.a z.van het vlinLm-^
; ate strulkelblok, de
;bevredigende resultaten zijn bereikt. ^G K, Tua n^penn. ,iievr, "

- en mevr»Euster;lido De leden
jkomen iedere dinsing van 2 tot 3 uur in de
;leerkamer bijeen-Eon gezellig praatje met
v;at zo'n middag zo

. _ M. Terpstra - v.L Voort'i is.Maar ioder kan niet kaarten.Dus
i .. ' =:==.waarom zullen wy dan niet b,v,gaan.daramen.; _ ==HERii,N, "SPARTA" - GOED VOOR Jschaken, enz. ?Maar het ontbreekt ons nog "

•: Dit is geen loze kreet, doch een uit- iaan het hiervpor benodigde iiiateriaal^U heeft
i spraak die in deze' dagen van autorijden :nog zulke spellen en U zou deze de societeit

gezondheid beschikking willen stellen?Gaarne •be-
richt aan eon bastu.ur5.lidc JxN:le;L'opv-


