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BROEKER GEMEENSCHAP
OR.GAAN VAN DE STICHTING J)B BROEKER GEMHENSCRAP'

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap^' H.'/. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw. B.. Blufpand, Dr. C. Bakkerstr. 12, - tel. ^62.

==AGENDA==

7 okt.- Simultaan-dam-wedstrijd
(Het Broeker Huis)

12 okt. Nut: Natuurfilm (i.s.m. Pluimvee-
en vogelver.)

1^ okt. Nut: voedingsvoorlichting voor
bejaarden (i.s.m. Het Groene
Kruis en bej. soc.)

16 okt. Vrije klaverJasdrive (Concordia)
16 okt. Opening trainingshal SDOB
26 okt, NGVB: "Homofilie" door dokter

V/.C. van Stalborch,,
30, okt, Kienavond gymn.ver. "Sparta"

k nov; Begroetingsavond nieuwe inwoners
8 nov. Nut: "v7at is antiek" ? door

K. Lenstra

16 nov. NCVB: " Rondom de eeuwige stad
Rome" door mej. Smit

27 nov. Vrije klaverjasdrive (Concordia)
10/11/12 dec. Tentoonstelling pluimvee,

konijnen, siervogels, etc.
11 dec. Nut: Jubileumavond m.m.v.

Volendammer Operakoor
13 dec. Pluimvee. en konijnenmarkt
21 dec. NCVB: Kerstfeest

2k jan. Nut; "Automatisering"
25 jan. Prijsuitreiking en trekking ver-

loting pluimvee- en konijnb.ver.

==:CURSUS E.H.B..O.== -

Op vrijdag 8 okt. '71 begint in de Leer-
kamer (bij voldoende belangstelling)weer
een nieuwe cursus voor diegenen, die 'be-
reid zijn bij ongevallen, in de, ruimste
zin, eerste hulp te verlenen. Dat deze
opleiding geen overbodige luxe is, be-
seft iedereen, die even bedenkt v/at er
zoal op onze verkeerswegen gebeurt.
Toch komen er in en om onze huizen nog
meer ernstige ongevallen voor dan op de
weg. Het ligt dus voor de hand, dat onze
huisvrouwen de aangewezen personen z?jn
om zo'ri cursus E.H.B.O. te gaan volgen.
U wilt toch niet met de handen in het

haar staan als uw kind iets overkomt ter-

wijl u in de buurt bent ?
U kunt zich tot 8 okt. opgeven bij de vol-
gende adressen:

Dhr.G. de l/aart ,Ziuideinde 17 A;
Dhr. J. Nierop, Holengouw 23? tel. ^06;
Mw. Brouwer, Broekermeerdijk 8, tel. 4l2;
Mw. Spaans, Leeteinde 8, tel. 232.

==OPROEP AAM DE JEUGD===

Be afgelopen week is er dan eindelijk
schot gekomen in de realisering van het
jeugdhonk. Er is een noodkerk uit Buiten-
veldert aangekocht voor een spotprijs.
Donderdagavond werd doore^n van de be-
stuursleden een aantal jongeren uitgeno-
digd voor de sloop. Vrijdagavond ging de
eerste ploeg weg, de opkomst was volgens
verwachting. Maar zaterdagmorgen ontdek-
ten we dat er slechts vijf man van de vijf-
tien waren gekomen. Een droevig resultaat
dus, schandelijk zelfs. De een had nog
een mooiere smoes dan de ander. Enfin,
de jongens en meisjes die zich wel van
de goede kant hadden laten zien, werkten
dan ook voor twee en er werden bergen
werk verzet. In no time werd vrijdagavond
en de hele zaterdag het hele gebouw gede-
raonteerd onder de deskundige leid^ng van
l/illem Vos, die overigens ook voor ge-
reedschap gezorgd had. Onze dank gaat
ook uit naar de heer Breeder die ons aan

dit gebouw geholpen heeft en die boven-
dien twee auto's ter beschikking stelde.
Het hout, dat inmiddels naar Broek is
vervoerd, moet nu spijker; vrij gemaakt
worden. Het is de bedoeling dat dit zo
snel mogelijk gedaan wordt. Nu roepen wij
iedereen op, die het vorige week heeft
lat.en afweten, zich nu wat enthousiaster
te tonen. Elk e6n dient er voor te zor-
gen dat hij/zij a.s. zaterdagmorgen om 8 U.
met zijn klauwhamertje op de Parallelweg
verschijnt. Hoe meer raensen, hoe meer er
gedaan kan worden, Komt alien !

Namens het Bestuur,
Cor Lof, Moerland 7*

=^=rANFARE-CORPS JEUGD POET LEVEN==
Op 9 okt. a.s, gaat het jeugdfanfare-
corps naar het V/aterland Festival in

Landsmeer. Er zal een autobus rijden,die



's middags om 18.15 uur vertrekt uit
Zuiderwoude vanaf de Kerk, en dan via
Broek in V/aterland naar Landsmeer gaat.
Liefhebbers die met de bus mee willen,
kunnen'tegen betaling van f — per per-
soon zich opgeven bij mw. J. Heijn-Haver-
hoek» Uitdam, K. Horees, Zuiderwoude en
L. Slagt, Dorpsstr. 8, Broek in V/aterlah4
Op 13 hov. a.s. gaat "Jeugd doet Leven"
naar het Bonds concours in Leiden.

Ook is'het verheugend, dat wij ondanks de
lage subsidie die wij van de geraeente-
raad toegezegd hebben gekregen ( f 100,—
in december toch over zullen gaan op
lagestemmings instrumenten. Die lage-
stemmings instrumenten, maken dat er
voor de jeugd meerdere mogelijkheden zijn
op muzikaal gebied.„ . „ ^

Het Bestuur.

• ==DIENST R.K.-KERK==
Zondag 10 oktober a.s. om 10.13 uur is er
weer een dienst in de katholieke kerk
aan het Keerngouw, die Baraett'gest'eld'i
door de liturgiegroep. Deze dienst gaat
over het Zonnelied van Fran-^iscus van
Assisi - een danklied over de schepping,
over de zon en de maan, lucht en water
en men^en en dood - en over God.
Het lied wordt gezongen, besproken eh
nogmaals gezongen omdat het zo mooi is.

==FILMAVOND==

Op dinsdag 12 oktober houdt het Nut van
't Algeraeen in samenwerking met de Pluim-
vee- en Vogelvereniging een filmavond in
de Leerkamer om 8 uur. De bekende orni-
tholoog Jo van Dijk is bereid een van zijn
mooiste filnsvoor ons te draaien: Vogels
van Gotland, een natuurfilm opgenomen in
Zweden, Zij die de heer Van Dyk kennen,
weten dat ons een bijzondere avond te
wacLtfn staat, niet alleen dat hij, een
van Nederlands beste natuur-filmers is,
•%ar de wijze waarop hij zijn films toelicht
garanderen ons een boeiende en genotvolle
avond, . temeer daar hij niet alleen de
vogels j maar ook de natuur in zijn totali-
teit door elkaar weet te weven zoals geen
ander. Dit is gebleken vooral uit zijn
televisie uitzendingen.
De leden van bovengenoemde verenigingen
hebben met een huisgenoot vrij toegang,
niet-leden betalen j 2,— per persoon.
Komt op tijd !

• Namens de besturen,
J. Vroegop

==DAM-^AVOND==

Zoals reeds in ons vorig nummer aange-
kondigd, wordt op donderdag 7 oktober
a.s. een simultaan-dara-wedstrijd gehouden
in HetiBroeker Huis. Aanvang 19.3O uur.
De de^lname is gratis; vooraanmelding is
gewenst. Deze voohaanmelding kan geschie-
den te? gemeente-secretarie (zowel schrif
telyk als mondeling als telefonisch). Op
dit moment is helaas de naam van de si-
multaah-speler nog niet bekend. Laat de
organisatoren niet in de kou staan !
Dammers, op 7 oktober op naar Het Broeker
Huis.

==BURGERLIJKE STAND==

Ondertrouwd; Johannes Adrianus Schouten

28 jr en Maria Caroline van Parreren 2231
Overladen: Maartje Bording 66 j'r ev
J. Beets; Jan Huisman 83 jr ev T.Zinger.

WILT U EEN HOGE RENTE VAN M GELD ??

SPAAR DM BIJ DE:

NEDERL/JJDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

REI-ITE k i - 8 %

ledere NIEUl/E SPAARDER ontvangt
DRIE gulden gratis als eerste inleg.

Informeer eens bij uw N.M.S.-agent te
BROEK IN UATERLAND, J. v.d. Snoek,
Roomeinde 171 tel. 02903-^3^-
Geopend; Maandag en woensdag van

18.30 - 20.00 uur
Zaterdag van 11-12 uur en
volgens afspraak.

BEKENDMAIilNG- ;
Eethuisje "DE DRIE NOTEN";vanaf oktober
tot eind maart zijn zijn geopend:
maandag, dinsdag en donderdag van
12.00 tot 19»00 uur;
vrijdag en zaterdag: van 12.00 - 23*00 uui
zondag van 13-30 - 23-00 uur.
woensdag: gesloten.

Tevens deien wij mede dat wij op 19» 20
en 26 oktober gesloten zajn.

COOPERATIEVE RAIFFEISENBANK

BROEK IN WATERLAND

I N 3 R A A K

Wilt U uw geld kwijt, dan bewaart u het
thuis

V/ilt u het behouden, breng het in de
kluis

ledere nieuv/e spaarder ontvangt:
/ 3,— GRATIS INLEG.

Tevens kunnen wij u in al uw bankzaken
van advies zijn..
Een uitgebreid Vakantiereizenpakket ligt
voor u klaar.

Wat dacht u van een Snippertripje van
^ of 3 dagen volledig verzorgd naar
Spanje !
Ontvangt u ook al uw salaris via de Bank?
l/at u ook weten wil.t, vraagt het ons.
Wij zijn geopend:maandag t/m vrijdag van
9 - 12 v.m. en van 2 - 4 n.m. en tevens
iedere vrijdagavond van 6-8 uur.

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

=r;PEUTERZAAL==
V/ie heeft voor ons nog een poppenwagen,
een houten kiepauto of ander buiten-
speelgoed ?
Even een berichtje aan E, Dobber-van
Dieren, Noordmeerweg 2, tel. 313 en wij
komen het graag bij u afhalen. I

Het Peuterzaal bestuur.
1


