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"De Bro.eker Gemeenschap" H.VV. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mevr.B.Blufpand-Sinot, Dr.C.Bakkerstr.12, tel. 5^2

==:AGENDA==

k sep t/m 26 sep Expositie S. Kok
(galerie "Be Swaen")

k sep Bondswandeltocht gyran. ver. Sparta
9 sep Plattelandsvrouwen;

Fondue-avond (te Monnickendam)

==:=KOOPWONINGEH VOOR INGEZETENEN===

In het begin van dit jaar is in dit blad ^
eens de aandacht gevestigd op de moge-
lijkheid cm een nieuw te bouwen woning te
kopen, welke^ mogelijkheid speciaaL-was be-
doeld voor eigen ingezetenen. Hieroratrent
zijn bij sommigen enkele misverstanden ge-
rezen. Het gemeentebestuur heeft daarom
met de bouwfirma opnieuw afgesproken,dat
lango ueze weg nog eenmaal deze raogelijk-
heid onder de aandacht zal worden ge-
bracht. Deze woningen, welke zullen ver-
rijzen aan De Vennen, zijn (in verhouding)
redelijk van prijs. De gelegenheid om hier-
aan mee te doen, staat nog open tot
1 oktober a.s. Alle gewehste informatie
hieromtrent is te verkrijgen bijIdeiheer
W. de Waal, Oosteinde ^1 te Broek in
Waterland, tel. 649.

==GEZINSVERZQRGING EN BEJAARDENHULP== 1

In Monnickendam bestaat een interkerke-

lijke gezinsverzorging en bejaardenhulp,
by wie zo nodig, alle inwoners kunnen ;
aankloppen om hulp. Aangezien het o.a.
i.v.m. het verkrijgen van Overheidssubsi-
die onmogeiyk is in onze gemeente een
zelfstandige stichting in het leven te
roepen, is door een interkerkeiyke cora-
missie aansluiting gezocht en gevonden
by Monnickendam. Wie van de vrouwen en
meisjes hebben belangstelling voor dit
mooie werk? U vraagt: Wie komen hiervoor
in aanmerking, wat zijn de werktyden en
wat zyn de verdiensten?
a.Gezinsverzorgster. Nadat een raeisje
een half jaar als gezinshelpster heeft
gewerkt, kan zy een opleiding van een
half jaar volgen, minimum leeftyd 18 jr.
Gedurende de opleiding wordt het salaris
van gezinshelpster doorbetaald. Daarna

een jaar werken in de praktyk, waarna i;
by goed gevolg het diploma wordt uitge- '
reikt. Salaris f 656,17 tot f 1048,51 + j:

vakantietoeslag.
b.Gezinshelpster. Meisjes vanaf 17 jaar, i
liefst met huishoudschool of mulo-.oplei-j
ding. Salaris f 478,74 - 770,90 + 6%
vakantietoeslag..
c.Gezinshelpster by bejaarden en chro-
nische zieken.

Hiervoor kan iedereen zich opgeven die
twee desnoods een halve-dag -per -week-de
gelegenheid heeft een bejaarde of, chro-
nische zieke te helpen.
Het meest behoefte in onze gemeente is
aan deze kandidaten.

Salaris; voor de leeftyd van 17-22 jr
f 2:^93 - 4,4l per uur,- voor hen, die 23
jaar en'ouder zy'n / 4,50 per uur (bruto) i
By een volledige werkweek wordt 42-i- uur
per week gewerkt: zaterdag en zondag vry.;
Voor meisjes en vrouwen, die graag met
mensen omgaan is dit een mooi en nuttig
werk, waarby ze veel gezinneh echt kunneni
helpen. Zy, die ervoor voelen gezinsver- |
zorgster te worden, ontvangeh een oplei- ;
ding waar zy hun hele leven, 00k als zy
getrouwd zy'n plezier van hebben. Zy, die i
geen opleiding volgen, maar wel van af-
wisselend werk houden, kunnen als ge
zinshelpster biyven werken, 00k als zy
getrouwd zyn. Komt u gerust eens -vry-
biyvend- praten by Mevr. Frarike, Nieuw-
land 1, telefoon 452, graag na 12 septemH
ber a.s. t wJ. Hiensch. _ _

==NUT VAN HET ALGEMEEN== """ •
By deze editie vindt u
gramma van het Nut, dat
doet als ledenwerfactie

het winterpro-
tevens dienst

Wy hopen dat
het programme naar uw zin is en voor u
aanleiding mag zyn om lid van het Nut te ^
worden.

Een dezer dagen zal uw antwoord, persoon-
lyk, door ons worden afgehaald. Mogen wy •
op een positieve reactie uwerzyds reke-
nen ?

Het Bestuur



==KLAVERJASCLUB==

Maandagavond 6 September start de klaver-,
jascompetitie wear. Om 19*^5 uur een
korte vergadering daarna worden de kaar-
ten weer geschud.

Het Bestuur v/d Klaverjasclub.

==JEUGDTONEEL "TRACHT"==

Jeugdtoneelvereniging "Tracht" wil weer
gaan beginnen en wel op dinsdag 7 Septem
ber van ^.15 tot 15 uur in de katholie-
ke kerk aan de Keerngouv/.
De contributie zal 50 cent per week be-
dragen en dient per maand te worden be-
taald. Kinderen vanaf 9 jaar kunnen zich
opgeven bij Mevr. M. Aaftink, Moerland 21,

Mevr. Aaftink

==:PLATTELAm)SVRQUVVEN==

In de Gemeente-gids staat voor onze ver.
seer. Mevrouw van de Sluijs-Bomrael, maar
dat moet zyn:
Plaatselijk bestuur: Mevr.J.de Boer-Honingli
:Molengouw t/o 46, Ark Najade en Mevr. T.
:Verweij-Buitenhuis, Kerkplein 7, tel. 699»
Ook hopen wij door deze gids, dat de dames
die hier zyn komen wonen,misschien inte-
jresse zullen hebben om lid te worden van
;Onze vereniging. De eerste avond in ons
Inieuwe seizoen is vastgesteld op 9 sept,
ia.s. om 8 uur in gebouw "Samuel" te Mon-
inickendara en wel met gen fondue-avond,
die verzorgd zal worden door slager Beets
iuit M'dam. Nieuwe leden zijn van harte
welkora Ver. v. Plattelandsvrouwen

J. de Boer-Honingh
; T. Verweij-Buitenhuis ___

==VERLOREN==

Verloren aan het Havenrak een bruin leren

schooltas v/aarop de naam "Jack van Exel"
staat. Gaarne terugbezorgen bij:

Mw^lufpand ,Dr. Bakkerstr. 12 ,tel562

==BURGSRLIJKE STAHD==

Geboren: Elisabeth.H,M. d.v. P.G.S. Smit
en M.A. Neefjes; Marco J. z.v. C.A. Cud

bracht. V/ie meent, dat verbeteringen of
aanvullingen gewenst zijn, wordt vriende-

lijk verzocht dit ter gemeente-secreta-
rie te melden.

WILT U EEN HOGE RENTE VAN UW GELD ?

SPAAR DAN BIJ DE

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

RENTE 4 - 8 9^

ledere NIEUV7E SPAARDER ontvangt
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg.

Informeer eens bij uw N.M.S.-agent te
Broek in VJaterland, J. v.d. Snoek
Roomeinde 17 ,tel. 02905-454

Geopend: Maandag en woensdag van
18.50 - 20 uur
Zaterdag van 11-12 uur en
VOLGENS AFSPRAAK !!

STAATSLOTERIJ

Aanvang verkoop 6 September a.s.
Eerste week afhalen s.v.p.
Mw. J. Koster-Gerritze,

Broekermeerdijk 15»
Broek in VVaterland

Chrysanten heeft A. de Boer, evenals
verleden jaar weer volop te koop.

Molengouv; 46 ,
Woonark "Najade"

Wegens overvloedige copy moest een ge-
deelte blijven overstaan tot het volgende
nummer I!

==:GYMNASTIEKVER." SPARTA"==
Oud papier; Tijdens de op 21 augustus
gehouden oud-papier-aktie werd ruim
4000 kg oud papier opgehaald. De op-
brengst hiervan zal ongetv/ijfeld een nut-
tige bestemming krijgen bij "Sparta". Hier
bij onze dank aan degenen, die ons aan
zoveel papier hebben geholpen en aan de
meisjesvereniging, die haar zomerronde
weer aan "Sparta" had aangeboden.
Zeildoek: De gymnastiekvereniging heeft
behoefte aan een stuk zeildoek om een
schuimplastic mat van l80x125x15 cm te
bekleden.

Wanneer u iets dergelijks ter overname
heeft, wordt u verzocht dit mee te de-
len aan J. Dobber, Noordmeerweg 2, tel.
515,

J. Dobber, seer.

en M.A. Pretorius; Jacqueline d.v. G. Smit
en M.E.M. Meijer; Sonja d.v. A.M. Linzell
en C, Boschma; Marijn Aime z.v. A. Kruijff
en L.M. v.d.- Kerkhof.

Ondertr.; Hendrik M. Eppinga 28 jr en
^lisabeth M.S. Spaans 21 jr; Hubertus M.
Bonte 29 jr en Riesje Dekker 25 jr.
Gehuwd: Simon C. Reuzenaar 24 jr en
IRinskje A. Terpstra 25 jr; Christiaan
|v.d. Made 22 jr en Klazina v.d. Stadt 24jr;;
Charles Thors 55 jr en Johanna C. V/evers
24 jr; V\/illem J.E.P. Lammers 25 jr en
Johanna M.E. van den Berg 24 jr; Simon
A. Vermeul 25 jr en Marjanne Pronk 22 jr. I

==:GEMEENTEGlDSr:= ^
:Een dezer dagen is of v/ordt huis-aan-huis :
[bezorgd een gidsje met allerlei gegevens
over het gemeente-bestuur, verenigingen,
enz. Het is al gebleken, dat niet alle
vermelde gegevens, met name voor v/at be-
;treft de verenigingen, geheel juist zijn.
bok zou het mogelyk zijn, dat iets niet is
yermeld. Zulks is bij een eerste opzet als
ideze niet te vermijden. Het is de bedoeling
van dit gidsje een jaarlijks terugkerende
Uitgave te maken. In een volgende uitga-
ve kunnen dus verbeteringen worden aange-

=:=VISWEDSTRIJD== """

Zaterdag de 28e augustus hield het ge-
meentepersoneel van Broek in Waterland
een viswedstrijd tegen hun collega's van
Landsmeer. De wedstrijd werd gewonnen
door de Broekers die beslag legden op
de Wisselbeker aangeboden door de firma
J. Buitenhuis.

Tevens willen alle deelnemers de winke-
liers hartelijk danken voor de prachtige
prijzen die beschikbaar gesteld zijn.
Het was een groot succes.

J.P. van Teeffelen

WORDT DONATEUR DER BROEKER GEMEENSCHAP!


