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i ==AGBN£A==
i 16 okt, Vrije klaverjasdrive (Concordia)
i 16 ojct, A^ie auto-wassen

73 oktj Opening trainingshal SDOB
26 okt. NCVB; "Homofilie" door dokter

••-•-"V/.C. van Stalborch
^27 okt. Ledenverg. Oranje-vereniging

(Leerkamer)
,30 okt, Kienavond gym.ver. "Sparta"

2 nov. Ledenverg. Groene Kruis
(Wijkgebouw)

1 4 nov. Begroetingsavond nieuwe inwoners
;';8 nov,' Nut: "V/at is antiek ? door

Lenstra
16 nov. NCVB: "Rondoci de eeuwige stad

Home" 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 dedi- Pluimvee- en konijnenmarkt
21 dec, NCVB: Kerstfeest
24 Jan. Nut: "Automatisering"
23 jan* Prjjsuitreiking en trekking ver-

• loting pluimvee- en konh.ver.

•===INNING DONATIE-GELDEN B.G.===
In de periode, aanvangende met maandag
23 oktober a.s., wordt een beroep gedaan
op u voor de jaarlijkse donatie aan de
stichting "De Broeker Gemeenschap".
Zoals ^ij al eerder hebben uiteengezet,
kan de stichting slechts blijven bestaan
en haar v;erkzaamheden uitoefenen, indien
zoveel mogelijk inwoners haar geldelijk
steunen. Deze steun is uniform bepaald

.op_/ 5,— per jaar per geain. Huis-aan-.
mis zal de donatie-kaart worden aange-
boden.:V/jj hopen, dat iedereen bereid is-
zijn of haar steentje bij te dragen. Bij
voorbaat dank voor uw medewerking !

==HET J£UGDHONIv==

Zoals u alien inmiddels wel zult weten,
leeft een groep van 8 mensen met medewer-
5:ing van het gemeentebestuur een noodge-

I bouw gekocht, Het is de bedoeling om
ihierin een opvangplaats voor de :jeugd en
I toekomstige jeugd van Broek in Waterland
Ionder te brengen. Dit gebouw moet echter
I nog opgebouwd worden en daarvoor is zo-
j als u zult begrijpen aardig wat geld no-^
idig. Het is in eerste instantie niet de
I bedoeling om bij u om geld te komen bede-
i len. Uij willen tegenover uw financiele
i steun wat terug doen. Viiij hebben daarom
i de volgende plannen:
[Het houden van een loterij.
iHet houden van een kienavond,
:Auto en ramen wassen. , . •

; Voor het laatste punt willen wij nu even
;uw aandacht. Het is n.l. de bedoeling om
I zaterdag 16 oktober een bedrag bij elkaar
i te krijgen: door de jeugd, voor de jeugd.
i Als u de jeugd de kans geeft uw auto
i en/of ramen te laten wassen, zijn zowel
Ju als wij daarbij gebaat. Als u niet in
ihet bezit bent van een auto kunt u ons
j 00k op andere manieren helpen. Elke fi-
i nanciele bijdrage wordt gewaardeerd, maar
i 00k andere steun zoals het beschikbaar
i stellen van prijzen voor de verloting of
!kienavond zullen niet door ons worden ge
jweigerd. U kunt u reeds van tevoren op-
igeven voor het autowassen. Ook de jeugd
[wordt gevraagd zich liefat al van te
[voren op te geven voor het autowassen,
IZe worden zaterdag om half 10*op de
IParallelweg verwacht. Emraer en zeera en/
I of spons meenemen.
[Adressen: Paulien Breeder, tel. 26l) na

J. Beets, tel. ,330 ) 19.00u,
C. te Boekhorst, tel. 292

IPrijzen autowassen: alleen van buiten /3,-
i van binnen en buiten /3,
fl'Iaar dit is niet verplicht; we hebben
Iliever iemand die te^laat komt als hele-
j raaal niet. Helaas zijn er dat toch nog
|enkele._

Hea-Ctxes aan de Groep van acht,
p/a G. te Boekhorst

i Parsillelweg 23.



==TELEFOOMUMMER GEMEENTEHUIS==

Het oude, vertrouwde, telefoonnummer
201\ waarmede u het gemeentehuis kon
bereiken, wordt eerdaags vervangen
door een nieuw nummer, n.l. 6^1.

] V/anneer de
wijziging precies ingaat, is op het
moment, dat wij dit schrijven, niet
bekend. Mocht u dus op nr. 201 geen
aansluiting krijgen, probeert u dan

v/el het nieuwe nummer.

=:=KLAVERJASDRIVE==

Zaterdagavond (l6okt) is er een grote kla-
verjas4rive in Cafe Concordia - aanvang
S uur. iEr zijn weer vele mooie prijzen te
winnen.?„ ^ ^

•Het Bestuur v/d Klaverjasclub

=:=PEUTERSPEELZAAL==

Herfstvakantie van maandag l8 t/m vrijdag
22 oktober.

==INGEBRUIKNEMING TRAININGSHAL==
S.D,0»B,

DankziJ enkele noeste werkers is het met
de trainingshal van "S.D.O.B." zover,dat
zij -slechts luttele weken na de plaatsing
in gebruik kan worden gesteld. Een heel
plezierige zaak-, want een blik op de ka-
lender is voldoende om te weten, dat het
slechte weer voor de deur staat. Het be
stuur grijpt deze gelegenheid met beide
handen aan om bij de officiele ingebruik-
stelling de Broeker bevolking hartelijk te
bedanken voor de spontane hulp. Immers,
alleen door deze hulp is het voor "SDOB"
mogelijk geworden de zo brood nodige trai-
ningsac-comodatie te bouwen. Burgemeester
H.G.M. ,te Boekhorst zal op zaterdag,
23 oktober a.s. 's avonds om acht uur, de
eerste,officiele trainingshandeling ver-
richten. Wilt u daarvan getuige zijn dan
nodigt het S.D.O.B,-bestuur u hierbij uit
om naar het gemeentelijk sportveld te ko-
men. ledereen is van harte welkom, De
plaatselijke Boerenkapel zal voor de muzi—
kale oi^lijsting zorgen. Er is een dans-
vloer a^nwezig, zodat volop de gelegenheid
bestaat. om enkele uurt jes gezellig byeen
te zijn^'

=fGYMNASTIEKVER. "SPARTA"=r=j

JONGENSGROEP 14-21 jaar. Op de dinsdag-
avond van 20.30-21.30 uur hebben wij een
jongensgroep, waarin nog een aantal leden
^eplaatst kunnen worden. Om het ook voor
3udere jongens (of jongere heren) aantrek
celijker te maken om te komen turnen, is
deze grpep opengesteld voor de leeftijds-
jroep van 14-21 jaar. Wie hiervoor inte-
resse heeft, korat naar eens een avond mee
doen, ^

II

Caartenaktie. De jaarlijkse verkoop van
cerst- ;en nieuwjaarskaarten , waarvan de
opbrengst bestemd is voor uitbreiding en
verbetering van onze toestellen, hopen wij
dit jaar al in oktober te kunnen houden.
iir zijn }^eer een aantal bezienswaardighedeii
van Broek in beeld gebracht, die tesamen 1 *
een fraaie serie kaarten zullen opleveren^

III

wij met een nieuwe aktiviteit van start,
n.l. een afdeling tafeltennis voor dames
en heren van l6 jaar en ouder. Gespeeld
wordt in het gymnastieklokaal op alle
woensdagavonden van 20-21 uur en van
21-22 uur. Belangstellenden kunnen verdeii
alle inlichtingen krijgen bij J.Dekker,
Havenrak 17 of J.Dobber,Noordmeerweg 2^
tel. 313.

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren; Peter Johan z.v. J.W. de Wit en
T.A. Dekker; Ritsaart Jelmer Machielz.v.
H.M, van Montfrans en G.W. Hartman;
Niels z.v. T.P. van Tilborg en M.A.Beek-
man; Linda d.v, J. Kaspers en M, C. Groe-
newegen; Mark z.v, F.M. van Houten en
A. Hoogeveen; Richard z.v. J. Slegt en
N.J, Tijmstra; Jacob z.v, W. Pronk en
A. Splinter.
Ondertrouwd; Dirk Lof 27 jr. en Ine
Mariken Elsje van der Ploeg 23 jr.
Gehuwd: Dirk Molenaar 21 jr. en IJda
Hendrika van Riessen 17 jr.; Hubertus
Marinus Bonte 29 jr. en Niesje Dekker 23j

==ORANJE-VERENIGING B. i.W.
Algemene ledenvergadering op woensdag,
27 oktober a.s. des avonds om 8.30 uur

' in de Leerkamer.
WILT U EEN HOGE RENTE VAN UW GELD ??
SPAAR DAN BIJ DE;

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK
Rente 4-2- ~ 8 ^

ledere NIEUV/E SPAARDER ontvangt;
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg.
Informeer bij uw N.M.S.-agent te
Broek in Waterland. J.v.d.Snoek
Roomeinde 17 - tel. 02903-434
Geopend: maan- en woensdag van l8.30-20u.

COOPERATIEVE RAIFFEISENBANK"
BROEK IN V/ATERLiiND tel.243

B R A "Fk
Wilt u uw geld kv/ijt ,bewaart u het thuis
Wilt u 't behoudenjbreng 't in de kluis
ledere nieuwe spaarder ontvangt;

f 3.-- GRATIS INLEG
Pevens kunnen wij u in al uw bankzaken var
advies zyn.
Een uitgebreid Vakantiereizenpakket ligl
voor u klaar. Wat dacht u van een snip-
pertrip je naar Spanje •
Ontvangt u al uw salaris via de Bank ?
Wat u ook weten wilt, vraagt het ons.
Geopend; maan- t/m vrijdag van 9-12 v.m.
en van 2-4 n.m. alsmede iedere vrijdag-
avond van 6-8 uur.

==LEDENVERGADERING "HET GROENE KRUIS"
Hiermee nodigen wij u uit tot het bijwoneni
van onze Algemene Najaarsledenvergaderin^
die gehouden zal worden op 2 november a.js.
om 8.30 uur in het wijkgebouw.
De agenda omtvat;

Opening
Notulen vorige ledenvergadering
Begroting 1972
Contributie verhoging
Benoeming kascommissie
Bestuursverkiezing
Aftredend; Hr. Eppenga (herkiesbaar)
Rondvraag
Sluiting
hopen op uw komt te mogen rekenen.

Het Bestuur van het

1.

2.

3.
4.

5.
6.

• 2?....oktober gaan] Groene Kruis

r.


