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Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap'' H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mwi B, Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel. 562

• ==SPI^EiaJUR BU'RGE^IEESTER=:===AGENDA==

29-okt. Klaverjasavond Uitdam
50 okt. Kienavond gymn.ver. "Sparta"

(ConcordiaT
okt.t/ra 28 nov. Expositie Joanne

Appel (Galerie De Swaen)
nov. Ledenverg. "Greene Kruis"

(Wijkgebouw)
nov. Begroetingsavond nieuwe inwoners

(Concordia)
nov. Nut: "Wat is antiek?" door

K. Lenstra

nov. Plattelandsvrouwen:

viering 25-jarig bestaan
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: Jubileuraavond m.m.v.

Volendammer Operakoor
Pluimvee- en konijnenmarkt
NCVB: Kerstfeest

Plattelandsvrouwen: Kerstavond
22 dec.. Volkskerst.zangdienst
20 jan. Plattel.vrouwen: jaarvergadering
2k jan. Nut: "Autoinatlsering"
25 jari. Prijsuitreiking en trekking ver-

loting pluimvee- en konh.ver.
15 feb. Plattel.vrouwen: "T Jrug naar het

30

8

9

16

13 dec.
21 dec.

21 dec.

land der Inca's door V/im Hornman

9 mrt., Plattel.vrouwen: "Het Amster-
damse Bos" door dhr. Brander.

==BEGROETINGSAVOND NIEJWE INWONERS==
Op donderdag k november a.s.organiseert
de "Broeker Gemeenschap" wederom een
contact-avond voor nieuwe inwoners. Uit-

nodigingen daarvoor zijn reeds verzonden.
Het is echter mogelijk, dat iemand zo'n
uitnodiging niet heeft ontvangen. Nog
bijna dagelijks arriveren nieuwe ingezete-
nen. Ook zou het kunnen zijn,dat iemand
aan onze aandacht is ontsnapt. Vandaar
op deze plaats een algemene uitnodiging
aan alien, die sedert november 1970 in•
de gemeente zijn komen wonen. De contact-
avond vindt plaats in "Concordia" en
vangt aan om 8 uur. IVij hopen dat u komt

Het avond-spreekuur van de burgemeester
op maandag 1 november a.s, vervalt en.
wordt verschoven naar maandagavond,,
8 november van 19.30 tot 20.30 uur.

==GEV0NDEN VOORWERPEN==

Double dameshqrloge met zwart bandje,
Merk ELKA. - Damesparaplu. -

Oroen damesvest . - Blauw plastic kapje.-
VERLOREN: Gouden oorbel. -

De rechtmatige eigenaars kunnen bovenge-
noemde artikelen afhalen/bezorgen bij dhr.
v.d. Pauw, Moerland 1, alhier.

==BEJAARDENCLUB==

Zaterdag, 18 sept, vertrokken 18 leden
met de bus naar De Lutte (bij Oldenzaal)
voor een hele week vakantie. Wy hadden
prachtig weer, een prima verzorging in
het Nije Hoes. De stemming bij ons was
buitengewoon gezellig. Dat zo'n vakantie
voor herhaling in aanmerking komt, is
wel op zijn plaats. Doet alien mee !
De Soos is weer gestart en wel op 28 Sep
tember j.l. Een ieder die de 60 jr. is
gepasseerd, is van harte welkom. Elke
dinsdag om 2 uur in "Het Broeker Huis".

II

Oproep aan de bewoners van Zuiderwoude
en Uitdam. Wij wilden u vragen of er bij
degenen die boven de 60 jr. zijn interesse
bestaat voor onze Bejaardenclub. Wij zul-
len dan zo nodig trachten te zorgen voor
vervoer heen en terug. V/el dachten wij aan
een kleine vergoeding voor het vervoer,
die heus niet hoog zal zijn. U kunt u op-
geven bij onderstaande personenr
J. Nierop,Parallelweg 19» tel. 338;
J.H.Vi/, V/allroth,Wdudweeren 22,tel.3^6.

==PONYCLUB "BHOEK IN WATERLAND"Z="
Er is opgericht een ponyclub, bedoeld om
kinderen een gezellige middag te bezor-
gen en liefde tot het paard bij te brengen
Ieder kind met een pony kan op zaterdag-
middag oefenen. Het bestuur kan o.a. ook
adviseren in de aanschaf van een pony.
Het inschrijfgeld bedraagt f 25,-- en



het clubgeld /I,— per week. Aanmel-^
dingen kunnen geschieden by mw.A.J.W.
Raasing, Galggouw 26, Broek in VVaterland
Een verzoek: Wie kan de club helpen aan
een geschikt terrein van ca. y ha gele-
gen in de kom van het dorp ?

C. de Gier (tel. 208)
B. de Jong (tel. 684)
mw.A.J.W. Raasing (tel.689)_

==KLAVERJASCLUB ZUIDERVifOUD£==

Vrijdagavond 29 oktober a.s. om 8 uur
vrye klaverjasavond in de Scheepskameel
te Uitdam. u a.

net Bestuur

==KIENAVOND==

Liefhebbers van het kienspel kunnen a.s.
zaterdag 30 oktober in "Concordia" te-
recht. .Daar begint om 8 uur een door g.v.
"Sparta" georganiseerde kienavond, waarop
weer vele aantrekkelyke pryzen te winnen
zijn. De avond zal beginnen met enkele
ronden, speciaal voor de jeugd, waarna WILT U EEN HOGE RENTE VAN UW GELD ??
iedereen aan. het spel zal kunne-n deelnemep-SPAAR DAN BIJ DE:
U komt toch ook ?

=GEZINSVER20RGING en bejaardenhulp==

Deze dienstverlening is gestart. Men kan
zich wenden tot mw. Franke , Nieuwland 1,
tel. 452, of tot de Wijkverpleegster
Zr, GrouseNieuwland 22, tel. 255*

==OPEN BRIEF==

Geachte inwoners der Gemeente Broek in

Vifaterland,
Wilt u zo vriehdelyk zijn ons te helpen ?
Wij hebben het parade-paardje van Broek
een winterbeurt gegeven. Enige honderden
bloembollen zullen het a.s. voorjaar aan-
kondigen, als u daaraan meehelpt.
Wij willen graag voor u het Havenrak tot
een bloemenparadijs maken.
V/ilt u er dan op letten, dat alles niet
vertrapt wordt, en dat de kinderen er
niet in lopen.
Bij voprbaat onze dank, u zult er veel
plezie.r van hebben.

Hoogachtend,
Personeel Plantsoendienst

Gemeente Broek in V/aterland.

==C1JRStJS TUINIEREN=:=:

In het' -winterprogramma van de I^atschappij
tot. Nut van 't Algemeen is naast de cur-
siissen .Engels , f otografie , ook een tuin-
cursus opgenomen. Tot nog toe is de op-
gaaf van deelname geringj een viertal
aahmeldingen zijn binnengekomen. Het zou
jammer zijn dat deze cursus geen doorgang
kan.vinden, te meer daar de docent de
heer Jac. Vroegop een zeer lage kosten-
berekening heeft gemaakt. Vele tuinbe-
zitters vooral de bewoners van de nieuw-
bouw zijn nog niet doordrongen van/bodem-
structuur, aanpassing der tuin aan huis
en omgeving, plantenkennis, enz. kosten-
besparend kan werken.
Een goe.d aangelegde tuin behoeft niet
altijd veel geld te kosten en verhoogt de
levensvreugde. U kunt zich alsnog opgeven
voor deze cursus bij de secretaris, de
R. Lobbes, C. Roelestr. 4.

==EXPOSITIE JOANNE APPEL==

Van 30 oktober t/m 28 november a.s. expo-: - , , v /
seert in Galerie "De Swaen" Joa.nne Appel ®,

De opening van deze expositie vindt plaats
op zaterdag 30 oktober om 15 uur. De gale-
rie is geopend dagelyks van 10 tot 15 uur,
's zondags van 12 tot 17 uur.
Joanne Appel, die volgens haar zeggen heel
haar wezen doortrokken voelt van artisti-

citeit, was pas op latere leeftyd in de
gelegenheid dit ..naar buiten te tonen.
Zy oogstte veel successen, exposeerde in
Santpoort, Brussel, Amsterdam en Haarlem,
kreeg uitnodigingen voor Parys en Geneve.
De Nederlandse en Belgische televisie
maakten opnamen en de Gemeente Amsterdam
kocht drie werken aan.

==BITRGERLIJKE STAND==: • =====
Geboren: Stephanie Tvette d.v. A, Krui-
denier en C.G. Bakker; Cornells Jan Mar
ten z.v. C.J.M. Gerssen en W.I. Bloema.

Gehuwd: Johannes A. Schouten 28 jr. en
Maria C. van Parreren 22 jr.

NEDERLANDSGHE MIDDENSTANDS SPAARBANK
Rente if-i- 8 %

ledere NIEUWE SPAARDER ontvangti. -
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg.
Informeer by uw N.M.S.-agent te
Broek in Waterland: J. v.d. Snoek
Roomeinde 17 - tel.02903-454
Geopend: maan- en woensdag van l8.30-f20u«
Zaterdag van 11-12u. en volgens afspraak.

===OUDERCOMMISSIE- "KLEUTERVREUGD"=::=

De nieuwe oudercommissie van de openbare
kleuterschool "Kleutervreugd" ziet er
als volgt uit:
voorzitter:

secretaresse:

de heer Th. Verhaaren

Oosteinde 23,tel.642
mw. A. G, Sluiters-

Abraham, Zuideinde I6
tel'. 568

, penningmeesteresse:mw.B.Blufpand-Sinot,
(telT 5b2) Dr.Bakkerstr.12,

lid; dhr..J. Bruntink,
(i.z. zwemraen) Broekermeerdijk t.o.

no.35 - tel. 770
lid: mw.M. Hoppe-Engeler,

G,Roelestr. 3 -tel.313

COOPERATIEVE RAIFFEISENBANK

BROEK IN WATERLAND -tel.243

I N B R A A K

Wilt u uw geld kwijt, bewaart u het thuis,
Wilt u 't behoudenjbreng 't in de kluis
ledere nieuwe spaarder ontvangt:

/ 5,— GRATIS INLEG

Teyens, kunnen wij u. in al uw bankzaken
van advies zijn.

.Een uitgebreid Vakantiereizenpakket ligt
voor u klaar.

V^at dacht u van een Snippertripje van

4 of 5 dagen volledig verzorgd naar
Spanje ?
Ontvangt u ook al uw salaris via de Bank?
Wat u ook weten wilt, vraagt het ons.
Wij zijn geppend maandag t/m vrijdag van

heer 9-12 v.m. en van 2-4 uur n.m. eri
tevens iedere vrijdagavond van 6-8 uur.

/ het feit dat goede' voorlichting op


