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ORGAAN VAN DE STICHTING „DE 5ROEr<J;R GEMKENSCHAP'

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap", H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr.C. Bakkerstraat 12, tel. 5^2

2 nov,

7 nov.
9 nov.

19 dec.
1975:

15 jan.
15 jan.

13 feb.
6 mrt.

5 apr.

==AGENDA=:=

Ledenvargadering "Het Groene
Kruis" (IVijkgebouw)
Begroetingsavond nieuwe inwoners
Bejaardenclub: di'a-middag
(Het Broeker Huis)

10 nov. EHBO: demonstratie mond-op-mond-
beademing (Scheepskaraeel)

11 nov. Sint' Maarten
18 nov. Toneelver. "Tracht": "En ik dan'

van Annie M.G. Schmidt
2'1 nov. NCVB: Mw. Den Rooien over

"Zehdingswerk in Karinten"
25 nov. Intocht Sint-Nicolaas
29 nov. Verkiezingen 2e kamer
50 nov. Nut; IV^navond (Broeker Huis)
8-10 dec. Tentoonstelling pluimvee- en

konh.ver.

15 dec. Nut: Toneelavond Vestzaktheater
(Het Broeker Huis)
NCVB: Kerstavond

Kienavond gymn.ver."Sparta"
Causerie over "Streekplan"
Waterland" Nut (Leerkamer)
Nut: Jan Wolkers (Broeker Huis)
Nut: Causerie "Zwerven door
Noord-Holland" (Broeker Huis)
Nut:- "Vliegen met de KLM"
(Leerkamer)

==VERKIEZING TWEEDE KAI4ER==

Zoals een ieder thans wel zal hebben
vernomen worden op 29 november a.s. ver
kiezingen gehouden voor de Tweede Kamer
der Staten Generaal. Ingevolge de bepa-
lingen van de Kieswet is het voor een
ieder mogelijk, indien hij niet aan de
stemming kan deelnemen, een gemachtigde
aan te wijzen. Als gemachtigde kunnen
alleen worden aangewezen: de echtgenoot
of echtgenote, een der bloed- of aan-
verwanten in de eerste tot en met de
vierde graad, de echtgenoot van een
schoonzuster of de echtgenote van een
zwager, dan wel een der huisgenoten. Ee
dergel'ijke aanvraag dient te geschieden

voor 15 november a.s. door middel van ..een
formulier dat op het gemeentehuis koste-
loos is te verkrijgen. Tot- 2k november :
kan een dergelijke volmacht mondeling
worden gevraagd, waarbij degene aan wi.e ..
de volmacht wordt gegeven eveneens in
persoon hierbij aanwezig moet zijn.
Voorts is het voor een ieder, die op de
dag dat de stemming wordt- gehouden niet
in de gemeente waarin hij in het kiezers-
register is opgenomen verblijft of aan
wezig is en toch -aan de stemming wenst
deal te neraen, mogelijk om in een wille-
keurige gemeente aan. de. stemming deel te
nemen, Hiertoe dient eveneens een ver-
zoek te v/orden ingediend bij de burge-
meester met gebruikmaking van een for
mulier dat eveneens kosteloos ten ge-
meentehuize verkrijgbaar is. Dit verzoek
dient uiterlijk 15 november te zijn inge
diend ten gemeentehuize.
De sterabureaus voor de aanstaande ver
kiezingen zijn gevestigd in Het Broeker
Huis en het Dorpshuis Zuiderwoude. Op de
u toe te zenden oproepingskaart zal
worden aangegeven in welk bureau u uw
stem kunt uitbrengen.

==BEGHOE'rlNGt)AVOND NIEUV/E INWONERS== .
Evenals in vorige jaren is gebeurd,
wordt ook nu weer door de Stichting De
Broeker Gemeenschap een begroetingsavond
gehouden voor nieuwe inwoners. En wel op
dinsdag, 7 november a.s. des a,vonds. ora
20.30 uur in cafe Concordia. Degenen,
die sedert 1 november vorig jaar hier
zijn komen wonen, hebben een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen. V/elkom zijn
echter ook diegehen, die hie'r wellicht
reeds wat langer wonen^, doch een derge
lijke avond nog niet hebben kunnen bjj-
wonen. Het is natuurlijk mogelijk, dat
bij het verzenden ,van de ui-tnodigingen
iemand over het hoofd is gezieh. Zij mogen
dan deze algemene uitnodiging als tot hen
gericht beschouwen.



==UITLOTING S.D.O.B>==
De eerste uitloting van de renteloze
obligaties van de voetbalvereniging heef
bet volgende resultaat opgeleverd:
Serie A (/ 25,—) de nuraraers: 4, 11, 32,

57, 78, 100, 119, 1^4,
183, 201, 218 en 22k.

Serie B (/ 50,—) de nummers: 7, 26 en 5
Serie C (/100,—) nummer: 13-
Verzilvering kan, geschieden bij de penning
meester van de v«v« S.D.O.B., de heer
Jb. Kouwenoord, Buitenweeren 23, Broek
in VJaterland#

==OPBRENgST GOLLECTE==:
De collecte t.b.v. de blinden heeft in
Broek in Waterland, Zuiderv/oude en Uitdara
het bedrag van / kkO,— opgebracht,
Alle collectantes en goede gevers en
geefst.ers heel hartelijk dank.

Mw,Tjerakes-de Waart,
Buitenweeren 25

==OUDERCOMMISSIE KLBUTERVREUGD==
De nieuwe oudercomraissie van de openbare
kleuterschool "Kleutervreugd" ziet er
als volgt uit:
yoorzitster; mw.M. Hoppe-Engeler,

C.Roelestr. 3, tel. 313
secretaresseimw. A.C. Sluiters-Abraham,,

Zuideinde I6, tel. 568
penningmees- mw. J.M. Dros.t-Kwakkestein,
teresse: De Vennen, 15, tel. 666

dhr. J. Bruntink,lid:

(i.z.zweramen)Broekermeerdijk t/o nr. 35,
tel. 770

lid: raw. M.H.G. Truijen-Tomlow,
" Dorpsstr. 51, tel. 588

Zuiderwoude.

==DEMONSTRATIE MOND-OP-MOND-
BEADEMING^ ^

Een mensenleven redden is geen alledaagse
gebeurtenis; de kans dat dit van. u ..wordt
verv/acht is maar klein, maar kan toch
voo.rkomen, b.v. als u toevallig een
drenkeling uit het water ziet halen, of
een dreigende gasyerstikking meemaakt.
In zo 'n geval kunt u een leven behouden ..
als u tenrainste weet hoe u de beste hulp
moet toepassen n.l. mond-op-mond of mond-
op-neusbeademing.
Un dit kunt u leren op vrijdag 10 november
a.s., in een zeer passende omgeving, n.l.
let caf4 "de Scheepskameel" in Uitdara.
)aar organiseert de Broeker vereniging
'E.H.B.O..',' een .demonstratie..me.t !*Adem-.Jet

een natuurgefcrouw mensenlijk'model waar-
mee iedereen de mond-op-mond-beademing
snel en goed kan leren beheersen, tot
leil van zijn medemens. (het kan uw
eigen kind zijn !) en tot voldoening van
zichzelf.

C. den Hartoog

Spreuk van de week;

Beademing van mond op mond,
Maakt menig slachtoffer weer gezond.
IVilt u wet en, hoe dat moet.
Op naar Uitdara, dan leert u 't goed !

V/ORDT DONATEUR VAN DE

BROEKER GEMEENSCHAP !»

==MISVERSTAND==
Er zijn soms geruchten in oraloop in ens
dorp, welke op een misverstand berusten
Zo kv/am ons ook een gerucht ter ore
betreffende de nieuwe bejaardenwoningen
Deze zijn thans door het gemeentebe-
stuur toegewezen aan een aantal gega-

> digden. De toekomstige bewoners zijn
uitgenodigd voor een bezichtiging van
de huizen en een nadere toelichting om-
trent huurvoorwaarden, enz. Het gerucht
dat ons ter ore kwam, luidde, dat dit
een soort algemene feestelijke bijeen-
korast voor iedereen zou v/orden. Dit is
echter niet de bedoeling. Het gaat
alleen om de toekomstige bev/oners. In
dit verband circuleren ook allerlei
wilde verhalen omtrent de bestemming
van de zolderruimten in deze woningen.
Wij hoorden zelfs, dat er een kleuter
school in gevestigd zou worden ! De
waarheid is simpel: het gemeentebe-
stuur heeft nog geen definitieve be
stemming aan deze ruimten gegeven.
Alles, wat daaroyer wordt verteld be- .
rust dus op speculatie.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij
de Peuterspeelzaal, voor kinderen van
2 - k jaar. Inlichtingen en opgave:
Zr. Grouse, tel. 255- '

=:=BURGERLIJKE -STANDn^
Geboren: Thomas Cornelis z.v.

J.C. Gentenaar en G. Boot;
Susanne Judith d.v.
L.J', de Jong^en C. Dissel;
Ronald z.v. D.Franke en A. Lof;

. Sophie Caroline d.v.
J.A.Schouten en M.C.v.Parreren.

Ondertr.rWouter Ent 26 jr en Grada
Lamberta van Deursen 21 jr.;

Gehuwd: Jan Stegeman 22 jr. en Jose
phine Francisca Clara Maria
Stassen 22 jr.;'
Richard Hagen 2k jr en' Neeltje
Smit 21 jr.
Marten Martien Hoogenhout '23 jr.
en Geertje Grift 23 jr.

Overl.: Pieter van Wiltenburg 74 jr.

==GEZINS- EN BEJAARDENHULP==
Voor gezinsverzorging en bejaardenhulp
kunt u zich wenden'tot Mw. Franke,
Nieuwland 1 - tel. 452 en Zr.- Grouse

»tel. 2^5

UW BRUILOFT. -r REGEPTIE OF..

FAMILIE FEESTJE

wordt uitstekend verzorgd door

Restaurant "GONGORDIA"
annex Slijterij

Dorpsstr. 1, Broek in V/aterland
tel. 02903-206

Mw. F. Brouwer,Broekermeerdijk 6,
tel. 02903-412.

GEDIPLOI-ffiERD PEDICURE
Behandeling na afspraak, ook aan huis
Op advies van de dokter ook aanmeten
van steunzolen en elastieke kousen.


