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

e n d a

25 nov. Intocht St. Nicolaas
29 nov. Verkiezingen Tweede Kamer
30 nov. Nut: Wijnavond (Broeker Huis)

2 dec. Oranjever. Herhaling Filmaypnd
(Concordia)

8-10 dec. Tentoonstelling Pluimyee- en
Koni 3nenh.ver.

15 dec. Nut: Tbneelavond Vestzaktheater
(Broeker Huis)

19 dec. NCVB: Kerstavond
22 dec. Volkskerstzang N.H. Kerk
1973:

13 3an. Sparta: Kienavond
13 jan Nut: Causerie over "Streekplan"

(Leerkamer)
23 Jan. NCVB: de beer Laarman over

"Eerbied en courage"
13 feb. Nut: Jan V/olkers (Broeker Huis)
20 feb. Jaarvergadering Broeker Gemeen

schap
NCVB: Jaarfeest

Nut: Causerie "Zwerven door

Noord-Holland (Broeker Huis)
mrt. NCVB: Gecorab. vergadering te

Marken

Nut: "Vliegen met de KLM"
(Leerkamer)

20

6
feb.

mrt.

3 apr,

==BEJAARDENWONINGEN==

Burgemeester en Wethouders maken bekend,
dat de gelegenheid bestaat nog een nieuw
gebouwde bejaardenwoning aan De Dillen
te huren. Aanmeldingen zo spoedig moge-
lijk, doch uiterlijk binnen een week
ten geraeentehuize.

:=ACTIE "KOM OVER DE BRUG"==

Ook de gezamenlijke kerken van Broek in
Vi/aterland doen mee aan de actie "Kom

over de brug". Op maandag, 11 december
a.s. 's avonds wordt aan een ieder die

lid is van een kerkgenootschap een
offerzakje aangeboden. Deze offerzakjes
worden weer opgehaald vrijdag 15 decem
ber.

VViJ rekenen op uw aller raedewerking en
hopen dat de actie volkomen zal slagen.

Namens het actie-comite

Mw. Stokman, Broekermeer 15

==JEUGDRECREATIE==

-1-

Nu de vereniging voor Jeugdrecreatie
"Broek in Waterland" draait, willen wij
alien bedanken, die zich in de begin-
periode heeft ingezet om de zaak op

10

8
apr,

mei

NCVB:

NCVB:

Avond met

Avond met

notaris Dirkzwager te helpen. Zonder deze spontane
hulp waren wiJ beslist nog niet zo ver
gev/eest.
Nogmaals onze hartelijke dank.

Het Bestuur.

-2-

Voor de groep van S-Jarigen bestaat nu
de mogelijkheid deel te nemen aan de
handenarbeidlessen. Liefhebbers(sters)
kunnen zich daarvoor opgeven biJ mevr.
Cornelissen, Binnenweeren 16 of by
mevr. Jaburg, Oosteinde 13*

Wolfederatie

==VERKIEZINGEN==

Thans zijn alle oproepingskaarten ver-
spreid. De inwoners die na 17 oktober 3I
in onze gemeente ziJn gekomen, zullen
een oproepkaart ontvangen van hun oude
woongemeente. " Indien desondanks geen
oproepingskaart is ontvangen en u meent
wel aan de verkiezingen te kunnen deel-
nemen, wordt u verzocht u ter gemeente-
secretarie te melden waarna onderzocht

zal worden wat de reden hiervan is. IViJ
raenen bij u, gezien het belang hiervan,
er op te moeten aandringen aan deze mel
ding gevolg te geven.

Het Gemeentebestuur.

Spreuk van de week:

Dank zij de plaatselijke middenstand
Bezoekt Sint ook weer Broek in Water-

land



==UNICEFKAARTEN==

Er zijn nog steeds Unicefkaarten ver-
krijgbaar bij mevr. Eppenga-v.d.Ploeg,
Buitenweeren 1. Grote kaarten a 60 ct
per stuk zijn nog in ruime mate voorra-
dig, de mini-kaarten a 30 ct per stuk
nog slechts in beperkte hoeveelheida
Ook kunt u agenda's verkrijgen a / 10,-
per stuk.

==GYMNASTIEKVERENIGING "SPARTA"==
Trimmen: In verband met werkzaamheden
in de trainingshal, zal er op

vri.jdag, 2k november
niet getrimd kunnen wordeno

==FANFARE-ORKEST==

"JEUGD DOET LEVEN"
Op 18 november j.l. heeft fanfare "Jeugd
doet Leven" deelgenomen aan het najaars-
muziekfeest te Leiden. Er werd zeer
verdiensteliJk gespeeld, waardoor de
reacties van de jury dan ook zeer posi-
tief w4ren., u
Het puntenaantal was vergeleken bij
vorig jaar 28 punten onhooggegaan.
Hierdoor handhaafde "Jeugd doet Leven"
zich op voortreff"a-l-i;jke wrj^ze in afde-
ling B met 282 puriten. ...

.K. Mp'rees, s.ec.r, ..

==GEZINS- EN BE'JAARD.ENHULP== , ^
Voor gezins- en bejaardenhulpfkunt: u' •
zich wenden tot Mw. Franke, Nieuwland-I
tel k^2 of. Zr. Croui5;e tel .

Uv; bruiloft. - Receptie •
of Familiefeestje-

v/ordt uitstekend verzorgd door

RESTAURANT "CONCORDIA"

annex slijterij

Dorpsstraat 1

Broek: in V/aterland

tel. 02903-206.

==BROEKER INGEZETENEN=

Na vele raoeilijkheden zowel in'de ge-
meente als daarbuiten, staat dan nu
toon aan de V/ageiigouw een gebouw. In
cen paar weken tijd is daar door een
kleine groep werkwilligen het jeugdhuis
ncergezet. Voordat^het helemaal klaar
is, -zullen er nog wel enkele weken voor-
bijgaaho A1 is de groep van werkers niet
erg groot, toch gebeurt :er gedurende
de vrijdagmiddag en zaterdag een hele-
boel.

Het bouv/en gebeurt door weinig mensen,'
maar ivoor het bouv/en is geld nodig.

Bit geld moet bijeengebracht worden
door veel mensen. Daarom doen we een
beroep op de gehele bevolking van
Broek in IVaterland. De subsidies komen
minder snel als we gehoopt hadden. Het
is echter qnmogelijk en het zou ook
erg jammer zijn, om de verdere afbouw
nu te laten wachten. Het jeugdhuis is
niet aJ-leen opgezet voor de wat oudere
jeugd die daar hun vertier zoeken.
NEE, in het jeugdhuis is een ruimte
voor, en die gebruikt gaat worden door,
de hele Broeker gemeenschap, van jong
tot oud. Een zo snel mogelijke reali-
sering van het gebouw is in een ieders
belang.
Ten bate van het jeugdhuis is een ver-
loting georganiseerd. In de loop van
deze en de volgende we(e)k(en) komt
ook bij u iemand aan de deur.
Stelt u hem niet teleur.
U kunt onze loten ook bestellen,
dan moet u nummer 26l of 292 bellen#...,

Cor t e B o e khors t

==BURGERLIJKE ";5TAND== '

Geb oren:: Meri j n z.v.. S. Boschma en

. •G,. den Hartoog.

OndertrV: Dirk Kouwehoord 21 jr. en
Hilda de Boer 20 jr.

Overledent Aaltje Pauws w.v. C. de
' • IVaart , 75; jr . : •

GEDIPLOMEERD PEDICURE " "

Mw. F. Brouwer, Broekermee.r.dijk 6,

tel. 02903-^12.

Behandeling na afspraak, ook aan
huis.

Op advies van de dokter ook aan-
toeten van steunzolen en elastieke
kousen.

Onderlinge Brandverzekering

Parallelweg 17, Broek in Waterland
tel. 02903r269.. ,

Voor een goede brandverzekering
naar de "0 n d e r 1 i n g e"

Goede voorwaarden en uitei'st,
1 a g e premie

.WORDT DONATEUR VAN DE

BROEKER"gemeenschap I I


