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Secretariaat Stichting Redactie-adres iriededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw. B,_^ Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstr. 12, tel. 562

==AGBNDA==

okt. Nut: Ruilbesur.s .(Leerkamer.)
17 okt. NCVB: Pater IVartenburg over

"India en Nepal"
2 nov. Ledenvergadering "Het Greene

Kruis"

9 nov. Bejaardenclub: dia-middag
(Broeker Huis)

11 nov. Sint Maarten

18 nov. Toneelver. "Tracht":"En ik dan"
van Annie M.G. Schmidt

21 nov. NCVB: Mw. Den Rooien over

"Zendingswerk in Karinten"
25 nov. Tntocht" Slnt-Nicolaas
29 nov. Verkiezingen 2e kamer
30 nov. Nut: Wijnavond (Broeker Huis)
8-10 dec. Tentoonstelling pluimyee- en

konh. ver .-

15 dec. Nut: Toneelavond Vestzeiktheater
(Broeker Huis)
NCVB: Kerstavond19 dec.

1973;

13 jan.
15 jan.

Nut;

13 feb.
6 mrt.

Kienavond gymn.ver. Sparta"
Causerie over "Streekplan
IVaterland" (Leerkamer)
Nut: Jan Wolkers (Broeker Huis)
Nut: Causerie "Zwerven door

Noord-Holland" (Broeker Huis)
3 apr. Nut: "Vliegen met de KLM"

(Leerkamer)

==JEUGDHUIS==

Zeer belangrijk!

Willen mensen die a.s. vrjjdagmiddag vrij
zijn of zich vrij kunnen maken, komen hel-
pen bij het fundering storten van het
jeugdhuis?
B33 voorbaat hartelijk dank !

==NUT==
Ruilbeurs: Op zaterdag l4 oktober a.s.
zal er door het Nut een ruilbeurs worden

gehouden in de Leerkamer. Komt u alien
tussen 2-5 uur eens kijken naar wat er
alleraaal te verzaraelen is en misschien

vindt u ook nog wel iets van uw gading.

aby-Sit centrale: Van zaterdag 1^ okto-
3er t/m woensdag I8 oktober zal de baby
it centrale uitsluitend te bereiken zjjn
nder tel. ^89 (Mw. Mande).

==BEJAARDBNCLUB==
-I-

p zondag 29 oktober a.s. voert het ope-
ette-gezelschap AOG de operetta Olivia
an Nico Postal op in de Grote Zaal van

Crasnapolsky te Amsterdam. Alle leden
cunnen zich daarvoor opgeven voor deel-
ame. Tegen de kostprijs van f 2,50 per
)ersoon. Ook niet-leden kunnen daar ge-
ruik van maken mits u 60 jaar bent, te
en de prjjs van / 5i-- per persoon.
pgaven daarvoor gaarne voor 17 oktober
.s. bjj het Bestuur.
oor vervoer wordt gezorgd. Aanvang
9*^5 uur. Vertrek Parkeerterrein,Nieuw-
and om I9.OO uur.

-II-

p donderdag 9 noveraber houden wij wear
en dia-middag ora 1^.00 uur in het Broe-
erhuis. U aller opkomst voor daze mid-
ag gewenst. Ook niet-leden zijn welkom.
'oegang vrij. Wordt lid van onze
ejaardenclub.

Het Bestuur

==VERMIST==

Degene die mijn paars geschilderde
fiets uit de stalling haalde bij de
;unnel, wil misschien wel zo vriendelijk
zijn hem daar wear terug te. zetteh ?
[k moet er alle dagen op naar school.

Ida Rietkerk,
Wagengouw 3^

Spreuk van de week:

Is de mist bij dag erg dicht
Ontsteek dan snel uw grote licht !



==ledenvi;rgadering "HET GROENE KRUIS"==
Op 2 november a.s, om 20.30 uur houdt de
vereniging "Het Groene Kruis" afd. Broek
in Waterland haar najaarsledenvergadering
in het wijkgebouw.

Agenda

1. Opening.
2. Notulen.

3. Begroting 1973*
k-o Bestuursverkiezing.
3. Benoeming kascommissie
6. Rondvraag.
7- Sluiting.

Toelichting punt 4; Mevrouw Van Schaagen
(penningraeesteresse) en de heer Kesting
(secretaris) zijn beiden aftredend, maar
niet herkiesbaar. Vooral de vervulling
van het secretariaat baart het bestuur

zorgen. Op onze oproep in dit orgaan is
niet 66n enkele reaktie van de kant der
leden ontvangen. Vandaar onze noodkreet:
"Wie helpt ons uit de impasse ?" 0ns werk
stagneert als deze. funktie niet vervui-
baar blijkt., Het secretariaatswerk is te
zwaar om door een der bestuursleden er bij
genomen te worden. In de vacature van
penningmeesteresse kan door het bestuur
worden voorzien; uiteraard na goedkeuring
van de leden.

•Het Bestuur.

==UNICEF-KAARTEN==

De nood in de wereld en vooral in de
kinderwereld is .nag groot. Honderden
miljoenen kinderen hebben onze hulp nodig
De Unlcef, ^het^kinderfonds d©^ Verenigde,
Naties, probeer.t deze hulp te geven. Hulp
die slechts geboden kan worden door uw
(financiele) hulp.
De Unicef geeft daarvoor o.m. wenskaarten
uit. Xaarten die gebruikt kunnen worden
om uw .vrienden of kennissen uw.goede
v/ensen over te brengen bij verjaardagen,
feestdagen, jaarwisseling of ziektes..
Onder het motto "Groet een vrind en help
een kin4''*
Deze kaarten kosten / Q,60 per. stuk (met
enveloppe). 10 V/enskaarten (/ 6, —) bete-
kenen voor de Unicef entstof om 70 kin
deren te' beschermen tegen pokken.
Ook zijn mini-wenskaarten verkr3jgba3.r.
Per stuk f 0,30 of per pakje van 23 stuks
(/ 7,50).
Steun het werk van de Unicef. Kaarten ver

krijgbaar bij mw. J.C. Eppenga-v.d. Ploeg,
Buitenweeren 1, Broek in Waterland.

==NEDERLANDSE HART.STIGHTING==

De Nederlandse Hartstichting heeft onze
bemiddeling gevraagd voor het volgende.
Jaarlijks wordt door deze stichting een
collecte georganiseerd. Het doel daarvan
is gelden bijeen te brengen, welke worden
besteed voor onderzoeken op het gebied
van de bestrijding van hart-r en vaatziektenj.
Zoals ieder langzamerhand v/el weet, zyn(fezb
ziekten volksvijand nr. 1. De Stichting
beschikt niet over een contact-persoon in
Broek in Vi/aterland, welke deze collecte
alhier zou kunnen organiseren. Een dring-
ende oproep wordt gedaan om u beschik-
baar te 'willen stellen als contact-per«*
soon. U kunt zich daartoe opgeven ter

gemeente-secretarie, vanwaar uw aanmel-
ding.dan doorgegeven wordt aan de Hart-
stichting.

==MEISJESGLUB=:=:

In de herfstvakantie hopen we weer te
beginnen met het ophalen van 't oude
papier. Hopende dat alle meisjes komen
lelpen, mej. M. Mulder

==GEZINS- EN BEJAARDENHULP==

Voor gezinsverzorging en bejaardenhulp
kunt u zich wenden tot Mw. Franke,
Nieuwland 1, tel. ^32 of Zr. Grouse,
tel. 235.

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren; Rogier Willem Jan z.v.
W.J. van Dam en G.G. Schol;
Maikel Antonius Jacob z.v.

J.A. Bakker en G.M.F.H. v.d.

Ven

Ondertr.;Marten Martien Hoqgenhout 23jr
en Geertje Grift, 23 ji*.

Gehuwd: Menno ten Hof 67 jr en
Sophia de Beer 60 jr.

Met grote blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van onze
zoon

Richard William

Betty Bowen-Spaans
Tony Bowen

1 oktober 1972 ^ — _
22 Norfolkstreef

Ghristchurch 3 - New Zealand

Uw bruiloft - Receptie
of familiefeestje

wordt uitstekend verzorgi door'

IJestaurant
"Goncordia"

annex sljjterij

Dorpsstr. 1
Broek in Waterland - tel. 02903-206

Onderlinge Brandverzekering
Parallelweg 17 - Broek in Waterland

tel. 02903-269

Voor een goede brandverzekering
naar de "0 n d e r 1 i n g e"
Goede voorwqarden en uiterst lage

Premie

Mevrouw F. Brouwer, Broekermeerdijk 6,
tel. 02903-^12

GEDIPLOMEERD PSDIGURE

Behandeling na afspraak, ook- asm huijs.
Op advies van de dokter ook aanmeten
van steunzolen en elastieke kousen.

WORDT DONATEUR VAN DE

BROEKER GEMffiENSGHAP !!


