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BROEKER GEMEENSCHAP
ORJGAAN VAN DE STICHTINe «DE BROEKaR. GEMEB^SCHAP''

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" g.W. Eppenga, .Buitenweeren 1.
Mevr.BwBlufpand-Sinot, Dr.C.Bakkerstr«12, tel. 562

==AGENDA==, ;
t/ra 26jijsep Expositie S. Kok (Galerie de J

Swaen) j
20 sep Nut: Fotografie-avond (leerkaraer) I
23-2k sep T.B.C.-onderzoek
28 sep NCVB: "de vreemdeling onder ons

(gastarbeiders )door me j ov«. d. Wouw
7 dkt Simultaan-dam~wedstrijd (Broeker

Huis)
12 okt Nut; Natuurfilm (iaScmo Pluimvee-

en Vogelvero)
okt Nut :_jrpedingsyoprlichting vopr.be

•jaarden (ieSomo Groene Kruis en
bejc soco)

26 okt NCVB: "Homofilie" door dokter W.C
van Stalborch

8 nov I^ut: "Wat is antiek" door Ko Len-
Stra

16 nov NCVB: "Rondom de eeuv/ige stad
Rome" door mej. Smit

11 dec l^v.t: Jubileuraayond.mamoVo Volen-
damraer Operakoor

21 dec NCVB: Kerstfeest.

2k 3an'72 Nut: "Autoraatisering"

: ====::PR6GRA'MMA--AGENDA==r=
Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt,
beschikken wij thans over de prograrama's
van het .Nut en van de- NCVB. Gaarne doen
wij een beroep op andere verenigingen ora
ons ook hun programraa-data te inelden, op-
dat zij in onze agenda kunnen worden op-
genomena Het is zowel in het belang van
de verenigingen als van hen, die een bij-
eenkomst willen bezoeken, dat de diverse
data zo;vroeg mogelijk op de kalender
worden gezet.

:=:==DAMLIEFHEBBERS VOQR !===
In verband met het 60-jarig jubileum van
de Nederlandse Dambond worden in de,eer-
ste week van oktober-op diverse piaatsen
in het land simultaan-sSances georganir-
seerdo Een en ander geschiedt in samen-
working-met de gemeente-bestureno Ook in
Broek zal een dergelijke seance piaats
vinden. En wel op donderdag 7 oktober aoS
in het Broeker Huiso" Aanvang 19«30 uuro

Be dee3.name aan deze stance is gratis.
Het is te hopen, dat vele daraliefhebbers
van deze gelegenheid gebruik zullen maken
ora hun krachten eens te meten met een ma-

•tadcr !

==:HET. GROENE. KRUIS=c= .

Consulthtie^bureau voor zuige.lingen
let ingang van 1 oktober aoS» komt er een

wijziging in de uren van openstelling van
let consulta'uie-bureau voor zuxg^lingenr
Vanaf^ie datum wordt het bureau gehbuden
op de 1e en 5b donderdag van de maand,
telkens van 5 tbt~E uur® Vpor het eerst
derhaive op donderdag 7 oktober.

===MARKERWAARD==

Enige weken geleden was er een voorlichr
;ingsavond over de Markerwaard.De 500
uitnodigingen die we verstuurden in aah-
merking genomen, kan men zeggeh, dat de
opkorast waar het de Broekbrs betreft,
enigszins teleurstellend was. We mogen
•coch aanneraen, dat eenieder minstens is
geinteress68rd in wat in zijn naaste om-
gevlng gebeurt eh gaat gebeuren. Ons is
gebleken, dat velen nog steeds niets, of
nauwelijks iets over de Markerwaard weten
en daarom leek ons een voorlichtingsavond
een goed begin. IT zult...in de tbekomst ze-
ker raeer over de Markerwaard, vernemen. "
[ocht U echter nu reeds meer willen woten,

stelt U dan in verbinding met' het Secreta
riaat van de Stichting Markerwaard van de
Kaart, (in Broek 02905-513)• Er liggen
uitgebreide bulletins over ihet hoe en
vaarom van de Markerwaard,'zowel als over
let wat en waarbm van de Stichting.
Misschien kwaraen de doelstellingen van de
tichting niet voor iedereen even goed
ver tijdens de voorlichtingsavond. Het
s natuurlijk vreselijk moeilijk om in 2
ur tijd alle facetten van het probleem

Markerwaard naar voren te brengen. Er zyn
;rouwens te veel -technische gegevens voor

persoon. Vandaar, dat de Stichting heeft
esloten, dat de problemenonderdelen zoals

verzilting, recreatie, vliegveld enz. elk



aoor 1 vertegenwoordigd gaan worden. Op
die raanier wordt de voorlichting nog dui-
delijkep. Ook voor de gemeente Broek in
Waterland kan de inpoldering van de Mar-

tember j.l. van de initiatiefneraers met
afgevaardigden van alle verenigingen uit
Zuiderwoude is een bestuur gekozen van de
op te richten Stichting Dorpshuis Zuider-

kerwaard met alle consequenties, die daar--Woude« De samenstelling van dit bestuur is
aan vastzitten, catastrofale gevolgen heb-als volgt ;
ben voor het leefrailieu* Laat dat niet ge-
beuren zonder Uw instemming ! Laat U voor4
lichten.; I Overtuig TJzelf van de ernst van I
de za^; en helpt dan de Stichting Marker- ^
waard van de Kaart steunen-! De velen, die
zo spontaan op de hearing hun hulp aanbo-
denj willen we nogmaals heel hartelijk
danken 1

voorzitter

penningmeester
secretaresse

de heer F. Truijen 388
de heer J. Pronk tel.263
mevr. A. van Geffen-de

Bok teL.518
leden - de heer \7. Burger teL^72

de heer J, Tromp tel^97
evens is er uit de aanwezigen een Raad
an Advies gekozen.
et doet ons genoegen U mede te kunnen
elen, dat het resultaat van de aktie vol-
edig aan de verv/achtingen heeft beant-
oord. Dit resultaat is:

90 positieve reakties
hiervan 72 uit Zuiderwoude
aantal leden: Gk (/ 23,-- per jaar)
schenkingen: / 2.110,—
obligaties: / 24.760,—

ij danken alien voor de snelle medewer-
cing, vvaardoor bovengenoerad resultaat mo-
elijk werd. Geinteresseerden in dit pro-
ekt kunnen inlichtingen verkrijgen bij
ovengenoerad bestuur.

Het Bestuur.

Secretariaat Broek in Waterland
Stichting Markerwaard van de Kaart,
M^rieen Hoppe, Corn» Roelestraat 3*

. ==T , B . C , -ONDERZOEK=:=:==
Op donderdag 23- en vrijdag 2k September
a«s« za^ er weer een ront^nologisch
borstonderzoek in onze gemeente gehouden
worden*. Personen van 21 jaar en ouder zul—
len eSndezer dagen een oproep thuisbe-
zorgd kij^ijgen# Mocht U geSn oproep ontvan-
gen hebben, neerat U dan even contact op
met de.gemeente-secretarie ! In Uw eigen
jelang I'aden wij U aan om te komen, De
kosten.van het onderzoek bedragen f, 2,30.

g=NUT VAN HET ALGEMEEH
JooT de liefhebbers van fotograferen orga—
niseert het Nut op maandagavond 20 sep a.s
in de ^eerkamer, aanvang 8 uur, een foto-
avond, Waarbij de heer W, Mol (amateur fo-
to-kampioen van Nederland) U het een en
ander zal vertellen en ook zal laten zien
3.an de hand van meegebrachte foto*s over
let goe^ fotograferen. U kunt Uw zelf ge-
naakte ioto*s meenemen en ze door de heer
tol cp hun sterke en zwakke punten laten
bekijken.
Mocht e^ belangstelling voor bestaan dan
IS* de h^er Mol" gaarne bereid nog 2 of 3
avonden:in de komende maanden naar Broek
:e komeii om met de liefhebbers (sters) die-
)er op het onderwerp in te gaan. Voor de
iingelse. cursus hebben zich een groot aan—
tal dee:|.neraers gemeld. Wij starten half
oktober met de cursus en zullen binnenkort
met een ieder die zich heeft opgegeven
ontact opnemen.

=^COLLEGTE===
e opbrengst van de collecte voor het Ko-
ingin Wilbelmina Fonds voor de Kankerbe-
trijding is f. 273,33.

Burgerli.ike Stand;
eboren: Sebastian zv R.Drost en J.M. Kv/ak-
estein; Martine dv H.Aaftink en M.E.
Sligchers.

_n^ertrouwd:Dirk Molenaar,oud 20 jaar en
.Jda Hendrika van Riessen,oud 17 jaar.
ehuwdiHendrik Marinus Eppinga, 28 jr. en

Clisabeth Marguerite Stephanie Spaans,21jr.
Richard Wahr oud 22 jaar en Marja Catrien
Agatha K^oon, 2k jaar.
verleden:Adriaan Johan de Klerk, oud k^
aar, ev G. Slotboom.
.aas van der Vegte, oud 70 jaar, ev N.
iederaeijer.

Ter overname aangeboden kolenhaard
-- (convector)

•p.e.a.b. Adres: Parallelweg 23 tel. 292

Oudercommissie Kleuterschool Roomeinde
Op de op 1 September jl. gehouden ouder-

pyond van de kleuterschool aan het Room-
jeinde zijn als leden van de oudercommissie
yfgetreden de dames A. Cossee en A. Ver-
jstrate. De nieuvye samenstelling van de *
•pudercommissie is als volgt:
p.Aaftink, voorzitter
p.de Lugt-van Elk, secretaresse

artelijk dank aan alle gevers en geefsterb.^*^®^^®^" Dieren, penningmeesteresse
M- Terpstra- v.d. Voort, lid

===MEISJESCLUB===
aandag 20 sep a.s. van 4—3 uur kunnen
eisjes vanaf 10 jaar zich opgeven voor del
eisjesclub. De leiding kan dan zorgen f Wilt U een hoge rente van Uw geld"?
oor werk zodat we raaandag 27 sep a.s. ppaar dan bij de
unnen starten van 3.43 tot 3-30 uur. NEDERLANDSCHE MIDDF.NfiTflMn.g SPAARBANK
s er npg iemand die wil helpen met lei- '
ing geyen of zelfstandig een gedeelte van
e club wil dOen ?

Mej. M. Mulder
Kerkplein 8

Drijver-Hoogland
Namens de oudercommissie,
D. de Lugt-van Elk.

Rente 4^ 8 %
edere nieuwe spaarder ontvangt

DRIE GULDEN GRATIS

==DORPSHUIS ZUIDERWOUDF===
ijdens een vergadering op woensdag 8 sep—

Is eerste inleg.~
:nformeer eens bij Uw N.M.S.-agent te
Broek in Waterland,J.v.d.Snoek
ooraeinde 1? ,tel. 02903-434
eopend: Maandag en woensdag van 18.3O -

20•00 uur; Zaterdag 11-12 uur.


