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ORGAAN VAS on STICHTING „DE 5ROEKER GEMEENSCRAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Brpeker G'emeenschap" H.l/, Eppenga, Buitenv;eeren 1
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr.C.Bakkerstraat 12, tel. 562
==AGENPA==:. • .

t/ra 28.ri6v - Expositie Joanne Appel
V] nov. Sti'Maarten
15 nov. V/aterzuiveringsactie
16 nov. NCVB: "Rondom de eeuwige stad

Rome" door mej. Smit
20 nov. Kienavond SDOB (Concordia)
27 nov. Intocht St. Nicolaas

,27 nov, Vrije klaverjasdrive (Concordia)
110/11/12 dec. Tentoonstelling pluiravee,
1 konijnen, siervogels, etc.
Ml dec. Nut: Jubileuraavond in.m.v.

Volendammer Operakoor
Piuimvee- en koni jnenmarkt

121'dec. Piatteiandsvrouwen: Kerstavond
i 22 dec. Volkskerstzangdienst
120 jan. Plattei.vrouwen:jaarvergadering
j24 jan. Nut: "Automatisering"

25 jan. Prijsultreiking en trekking ver-
loting piuimvee- en konh.ver.

15 feb. Plattei.vrouwen: Terug naar het
land der Inca's door Wim Hornman

9 mrt. Plattei.vrouwen: "Het Amster-
darase Bos" door dhr. Brander.

"==/-21 dec. NCVB: Kerstfeest ====

==OPNIEUW EEN SCH00NMAAKACTIE==
ledere dag staat er wel een bericht in
de krant, of komt er op televisie of
radio wel een bericht over v/atervervui-
ling, Ook in Broek, wel eens het schoon-
ste dorp van de wereld genoemd, komt dit
voor.

De Broeker jeugd is van plan hier iets
aan te doen, in navolging van dhr. Has
Wortel,. Aanstaande zaterdag, 15 november
gaan wij met roeiboten de Broeker wateren
zuiveren van alle drijvende artikelen in
het v;ater. ledereen die in het bezit is
van een roeiboot kan deze ter beschik-
king stellen, wij rekenen op medewerking
van de-gehele Broeker jeugd en niet al-
leen van de gebruikelijke enthousiaste-
lingen. ledereen kan zich weer opgeven
bij de gebruikeli. jke adressen en anders
bij dhr . V/im van Meel, of aan de oevers
van de Broeker Wateren.

Namens de groep van 3
====: , _C. Lof =====

==DIENST R.K.-KERK==

Zondag 21 november a.s. is er weer.om
10.15 uur in het katholieke kerkje een
specials dienst, waarin pater H. van
uuijk voorgaat.
-Het gaat over elkaar bij de naam noemen.-
Als een kind geboren wOrdt geven wij het
een naam, zodat v/ij.het kunnen aanspre- ;
ken en een plaats geven in ons midden.
Telkens als wij elkaar by de naam noemen
maken wij voor elkaar het leven mogelijk,
laten wij elkaar als het v/are opnieuw
geboren worden.
Het evangelie, waarin Jezus spreekt over
nieuv/e geboorte, en enkele nieuwe liede-
ren, vorraen de pijlers van deze dienst.

-=OPBR£NGST COLLEGTE==

De Collecte ten bate,van het St. Nico-
laasfeest op de openbare kleuterscholen
I en 11, alsmede de o-l.school I, heeft
het mocie bedrag van f 1500,06 opgebracht
De organiserende vereniging, de Ver. voor
Openbaar Onderwijs, dankt alle gevers en
geefsters, alsmede alle collectanten b^j-
zonder hartelijk.

Namens V.O.O.

17. Drijver, secretaris.

==:QRANJE-VEREHIGING==

De Oranje vereniging hield op 2? okt. M'l
haar jaarvergadering. Daar de financiele
toestand van de ver. niet zo rooskleurig
is, zal in het begin van 1972 een dona-
teursactie op touw worden gezet. Enige
steun in de rug heeft de vereniging wel .
nodig, wil zij haar werk voortzetten. De
prijs voor het donateursschap blijft gehand
haafd op / 5,50 per jaar.
In het bestuur werden de hereh Breeder en
Kroon herkozeh. Ten aanzien van Koninginne
dag 1972 worden al plannen geraaakt, hierbij
zal vooral de jeugd van 11-16 jaar inge-
schakeld worden. Over enkele weken zullen ;
wij via dit blad hierop nader terugkomen. j

A.G. Cossee-Parree (secr.i)



==UNICEF==

Unicef is het kinderfonds van de Ver.

-Naties, een Internationale saraenwerking
voor het welzijn van kinderen in de ont-
wikkelingslanden ongeacht ras- geloof-
en politieke kleur. Onniiddellijk na de 2e
wereldoorlog heeft Unicef honderdduizen„
den kinderen, uitgehongerd en verzwaict,
van de dood gered en in staat gesteld op
te groeien tot volwaardige burgers. Mu in
1971 doet zij met" de beschikbare middelen
allerlei, om vele miljoenen misdeelde
kinderen in leven te houden. Het fonds

werkt samen met meer dan honderd landen,
die in hun nationals ontwikkelings plan-
nen rekening houden en zelfs voorkeur ge-
ven aan de belangen van de Jeugd. Unicef
geeft raateriele steun in de vorm van ma-
teriaal, instrumenten, medicijnen, voed-
sel, leermiddelen en vervoermiddelen. Het
helpt eveneens allerlei opleidingen be-
kostigen.
Unicef viert dit jaar haar 25ste verjaar-
dag I Wilt u dit z6 belan'grijke werk
steunen, koopt dan de Kerst- en Nieuw-
jaarskaarten, die Unicef ieder jaar uit-
geeft, of verras uw. vriendeh met een week-
agenda. Een kaart kost u slechts 60 cent!
Kaarten en agenda's zijn verkrijgbaar. bij
A.C, Cossee, de Erven 1.

==GEZIHS- EN BEJAARDEMHULP==
Voor gezins- en beJaardenhulp kunt u zich
wenden tot Mw, Franke, Nieuwland 1, tel.
452 en Zr, Grouse, tel. 253.

^=SIHT NICOLAAS==:

Op verzoek van de Stichting "De Broeker
Gemeenschap" heeft de plaatselijke midden-
stand ook dit jaar weer de organisatie
van de St. Nicolaas-intocht op zich geno-
men. De intocht vindt plaats op zaterdag,
27 november a.s.
St. Nicolaas zal om half een per boot aan
de steiger by de Erven arriveren met raini-
maal 7 Zwarte Pieten, alwaar een muziek
korps de Sint staat op te wachten. Om
kwart voor een zal de stoet by het Gemeen-
tehuis aankomen.

Daarna zal de stoet als volgt verlopen:
Kerkplein-Havenrak-Dorpsstraat-Prov.weg
naar de brug-Eilandweg-C.Roelestr-Molen
gouw-Zuideinde-Eilandweg-Prov.weg-Parallel
weg-Burg.P.Ph.Paulplantsoen-Nieuwland-
'^oerland-Oosteinde-Buitenv/eeren-Nieuv/land-

Keerngouw-Kerkplein-Roomeinde naar het
voetbalterrein SDOB. En tenslotte een

feestprogramma van 2-4 uur in de sporthal
SDOB-terrein. hopen dat het die dag
raooi weer zal zijn en dat velen de Sint
zullen verwelkomen.

==LAATSTE HIEUWS=.=

Van 15 - 21 november a.s. "Nationale
Jeugdcollecte" georganiseerd door Gymnas-
tiekvereniging "Sparta" en voetbalverenir
ging "S«D.O.B.", "Actie Jantje Beton".

=:=BURGERLIJKE STAND==

Geboren: Katharina J d.v. F.A. Lubrecht en

G.A.I?. Langelaan
Ondertrouwd: Martin 1/ Roth 22 jr en Annie

Mens 22 jr.
Gehuwd; Dirk Lof 27 jr en Ine M E van der
^loeg 25 jr; Jacob Tijsma 59 jr. en Louise

Maaskant 51 jr.

COOPSRATIEVE RAIFFEISENBANK

BROEK IN 17ATERLAND - tel.245
I N B R A A K

IVilt u uw geld kwijt, bewaart u het thuis
Wilt u 't behouden, breng 't in de kluis

ledere nieuwe spaarder ontvangt:
/ 3,— GRATIS INLEG

Tevens kunnen wij u in al uw bankzaken
van advies zijn. Een uitgebreid Vakan-
tiereizenpakket ligt voor u klaar !
IVat dacht u van een Snippertripje van
4 of 5 dagsn volledig verzorgd naar
Spanje ?
Ontvangt u ook al uw salaris via de Bankt
Wat u ook weten wilt, vraagt het ons-
V/ij 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.

SLIJTERIJ CQNCORDIA
Dorpsstr. 1 - tel. 02905-206

Rhum IVhisky = Cognac Wyn f 5)95
Swarte Bessen, Rode Bessenwijn-.. " 5)S5p
Tafelwijnen zeer droog, droog en
zacht vanaf....... " 5,50
Stadlust wjjnen div. smaken...... '" 5,83
Jus d'Orange per fles. " 2,25
Appelsap import " 2,25
Amstel export bier-Grols Beugel bier -
Heinekens bier. - div. soorten frisdran-
kon. - Grote collectie wijnen in alle
prijzen.
Buitenlands gedistilleerd.
Franse cognac..., v/12,95
IVhisky "12,95

Binnetiands gedistilleerd.
Jonge Jenever... " 10,50
Oude Jenever, " 10,75
Citroen Brandewijn.. " 8,50
Cognac van V/oerdeh... " 11,--

U BELT 206 EN iVIJ KOMEN

0. de Vries

I'/ILT U EEN HOGE RENTE VAN UIV GELD ??
SPAAR DAN BIJ DE: •

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

Rente 4-? - Q %

Iedere nieuwe spaarder ontvangt:
.DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg.
Inforraeer by uw N.M.S.-agent te
Broek in Waterland: J. v.d. Snoek
Roomeinde 17 - tel. 02905-454
Geopend: raaan- en woensdag van l8.50-20u
Zaterdag van 11-12 uur en •.
volgens afspraak.

Mw. F. Brouwer, Broekermeerdijk 6,tel • 412
GEDIPLOMEERD PEDICURE

Behandeling na afspraak, ook aan huis
Op advies van de dokter ook aanraeten
van steunzolen en elastieke kousen.

ONDERLINGE BRANDVERZEKERING

Parallelv/eg 17, Broek in Waterland
tel. 02905-269

Voor een GOEDE BRANDVERZEKERING naar

de"0 nderli nge"

Goede voorwaarden en uiterst lage
premie
IVORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEEN
SCHAP


