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ORXSAAbI \?AN DE STICHTING J^E DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Bro.eker Gemeenschap"
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C,

Redact!e-adres mededelingenblad:
• H. 17. Eppenga, Buitenweeren 1.

Bakkerstraat 12, tel. 1362

==AGENDA==

/13 okt Jeugdhuis: groep Zarathustra
17 okt NCVB; ds. Boeienga "Het Evangelie

per.radio"
18 okt "Ver. Behoud IVaterland" oprich-

tingsvergadering (Concordia)
26 okt Blpedafname-ayond (Monnickendam)
31 okt Bejaardenclub: feestavond

. (Zuiderwoude)
/ 13 okt Jeugdhuis: vergadering

3 nov Jeugdhuis: groep "Hope"
3 nov Nut: Ruilbeurs (o.l.s.-I)

15 noy Nut : "Cabaret Ivo de V/ijs
(Broeker Huis)

21 .nov NCVB: Zr. Brigittina "Het moderne
kloosterleven"

1^-l6 dec Kleindierensportver.
Tentoonstelling

18 dec NCVB: Kerstavond
21 dec Volkskerstzang
10 jan Nut: K.V/. de Gier met dia's over

Israel (Broeker Huis)
2k jan. Nut: Toneelgroep "Karaeleon"

(Broeker Huis)
21 feb Nut: Jaap Groen: "Kiele kiele

hopsasa" (Broeker Huis)

• ==ORANJEVERBNIGING==

- I -

De drie plaatselijke Oranjeverenigingen
willen langs deze v/eg de bevolking van
de gehele gemeente Broek in IVaterland
dank zeggen voor de grote belangstel-
ling tijdens het Jubileumfeest op 3 sept
j .1.
Een woord van dank aan de Kerkeraad en
de koster voor het gebruik der kerk en
de drukte ter gelegenheid van de herden-
kingsdienst op 2 sept.
Ook aan de brandweer, het fanfarecorps en
en de vele hulp zowel in het dorpshuis
als in de tent, onze v/elgemeende dank.
Vanwege het mooie weer en de vele mensen
die hun financiele steun tobnden, is
dit feest voor ons onvergetelijk gewor-
den. Nogmaals hartelijk dank.

- II -

Uer volgen de nummers van de loten
arop een prqs viel. De -hoofdprys, de
ssetterecorder viel op lot no. 24^0

werd gewonnen door J. Visser, IVagen-
uw, Broek in IVaterland. Hartelijk ge-
-iciteerd.

verdere nummers waren:

^9 500 631 1372 17^5 2172 258^
315 772 1^47 1780 2203
327 1033 1372 2023 2382
333 1122 1379 2037 2432
628 123^ 1393 2068 2^73

De Jubileumcoramissie.

==:VIS l.OaPSTRIJD GEMEENTEPERSONEEL=

J gemeentepersoneel van de gemeente
oek in V/at.erland en gemeente Landsmeer
.len hartelijk dankzeggen voor de zeer

uke attenties, die de middenstand ge-
lonken heeft voor onze viswedstrijd op
September 1973*
rder delen wij mede, dat de wisselbeker
gereikt door de firma J. Buitenhuis

or de gemeente Broek in IVaterland is
wonnen.

gemeentepersoneel van
Broek in V/aterland

k^
96
77

,

==VERKIEZING JEUGDHUIS==

maandag, 13 oktober a.s. dm 20.00
zal in het Jeugdhuis aan de IVagen-

w een nieuw bestuur v/orden gekozen.
Candidaten voor deze nieuw te vormen

tuursgroep kunnen zich t/m l4; oktober
n melden by de heren F. Voorderhake

^oordmeeirweg 4 of 17. Driver, Buiten -
ren 17o
hopen, dat de opkomst voor dit,be-:
grijke gebeuren groot zal zijn'.,

Spreuk van de week;

ent u ook een Joris Goedbided(gever)?



=:=VERENIGING BEHOUD V/ATERLAND=:=

Donderdag'J 18 oktober zal in Concordia '
vanaf 20,15 uur de oprichtingsvergade-
ring plaatsvinden van de "Vereniging
Eehoud Waterland"•

De Vereniging wil zich intensief inzet-
ten voor behartiging van agrarische en
natuurbehoud belangen in IVaterland,
De streek staat moraenteel onder zware

druk van de omliggende gebieden, Voor de
komende jaren mogen we verwachten, dat
deze druk nog sterker zal toeneraen., Het
is zaak, dat de bevolking zich^ buiten
de gebruikelijke instanties om, speciaal
bundelt om gerichte invloed te kunnen
uitoefenen op de beslissingen, die vaak
elders worden genomen, De bevolking
dient zelf mede te kunnen beslissen over

kwesties waarbij haar eigen leven- en
werkmilieu in het geding is, Wordt mede-i
oprichter van deze vereniging !!
In Concordia staan uiteraard alle zaken

ter discussie, die straks een officieel
kader krijgen, zoals doelstelling, werk-
wijze, naam vereniging, voorlopig bestuur
statuten, enz.
Nadere informaties desgev/enst verkrijg-
baar bij Jan Bron, De Breeck 19itel.1727

==PRINSES BEATRIX FONDS==

De opbrengst van de kollekte voor het
Prinses Beatrixfonds in Broek in Water-

land, Zuiderv/oude en Uitdam bedraagt:
/ 5^5, — .

==KONINGIN WILHELMINA FONDS==

De koITekte vbbr het Kon, l/ilhelminafond

ten behoeve van de Kankerbestrijding,
heeft in onze gemeente / 503*53 opge-
bracht, Voor dit fijne bedrag heel harte
lijk dank aan de gevers, maar minstens
evenveel dank aan de mensen, die hun tijd
beschikbaar stelden om deze inzameling
mogeljjk te maken,

• ==VERD17ENEN EN VERLOREN==:
Aan de Woudweeren 'f zijn vrijdagavond of
-nacht 2 daraesfietsen gestolen,
Misschien willen degenen, die de fietsenj
hebben "geleend" ze iveer terugbrengen ? '

Janneke De Lugt heeft een groen gebreid
vestje met rits verloren. I7ie het ge-
vonden heeft, kan het terugbezorgen bij
Janneke, Ze woont Gosteinde 36. Een telef
foontje kan ook, tel, 1648,

UNICEF-V/ENSKAARTEN BRENGEN GELUK==

Onder dit motto brengt de Unicef in 1973^
wederom agenda's en wenskaarten in omloo|>;
Vanaf heden zyn ze verkrygbaar bij mevr,
J.C, Eppenga-v,d, Ploeg, Buitenweeren 1,
alhier (tel. l465)
Wenskaarten (met enveloppe) / 0,60 per
stuk of / 6,r- per doos van 10 stuks,
Minikaartjes (met enveloppe) / 0,30 per
stuk of f 7*50 per doosje van 25 stuks.
Agenda's (met reprodukties van moderns
schilders) f 10,- stuk,

==BABY-SIT •CENTRALE==

Door afwezigheid van mevr, Dobber zal
de baby-sit centrale van 13 t/ra 20 okto
ber a.s, uitsluitend te bereiken zijn op

telefoon 1489 mevr^ Mande,
straat 30,

oaj.e-

==GYMNASTIEKVERENIGING"SPARTA"==

Herfstvakantie: De ervaringen van de
laatste jaren hebben geleerd, dat tijdans
de schoolvakanties de opkomst op de gym-
nastieklessen bijzonder klein is, De ko
mende herfstvakantie zullen wij de school
volgen en zal er geen gymnastiek zijn van
maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober,

==BLOEDAFNAME-AVOND==

Op vrijdag 26 oktober a.s. organiseert
het Rode Kruis, afd. Monnickendam en
Omstreken een bloedafname avond in het

Verenigingsgebouw te Monnickendam,
Kermergracht
Meld u aan als donor !

TENTOONSTELLING BESCHERMD DORPSGEZICHT

Een gedeelte van de foto's, welke de
tentoonstelling over het "beschermd
dorpsgezicht" hebben opgeluisterd, zal
door belangstellendeJi-Kunnen.wjDrden ge-
kocht. De prijzea van deze foto's varie-
ren afhankelijk van de grootte,van f 9*-
tot f 40,-,
De verkoop zal plaatsvinden op zaterdag
13 oktober a.s, des morgens van 10 tot
12 uur in de stal van de heer J. van der

Snoek, Roomeinde 17, Aangezien van elke
foto slechts een exemplaar beschikbaar
is, geldt de regel, wie het eerst komt,
het eerst maalt, Betaling dient ter
plaatse en a contant (eventueel met
betaalchequ^ te geschieden.

==INSGHRIJVING ALS \VONINGZOEKENDE==

Het geraeentebestuur heeft besloten voor-
taan ook als woningzoekenden in deze ge
meente in te schrijven vrouwelijke jeugdi-
ge ingezetenen,v/elke zijn verloofd met
een niet uit deze gemeente afkomstige
aanstaande, Daarbij is wel de restrictie
gemaakt, dat het meisje tenminste l8
jaar oud moet zijn en dat er sprake raoet
zijn van een serieuze relatie,
Formulieren om zich aan te raelden als

woningzoekende zijn verkrygbaar ter ge-
meente-secretarie•

Om mogelijke misverstanden te voorkomen
wordt er wel de aandacht op gevestigd,
dat inschryving op de lijst van woning
zoekenden niet de garantie inhoudt, dat
op korte termijn een (huur-)woning kan
v/orden toegev/ezen I

==BURGERLIJKE STAND=:=

Ondertrouwd: Johannes L, van der Pauw

25 jr. en Elly D, Snellens
25 jr.

Gehuv/d; Hendrik Ronda 29 jr en Aagje
Buster 28 jr;
Adriaan Roest 21 jr en Elisabeth
IV. Pronk 21 jr;
Arnoldus W, Pilger 23 jr en
Ada van den Berg 25 jr
George A.J. Hermans 30 jr en
Harriet L. de Vries 22 jr;
Eduard J« de Ruwe 23 jr en
Reiharda S van Teeffelen 21 jr;
Simon Westerneng 23 jr en
Margaretha G.M. Dieben 21 jr.



==BEJAARDENCLUB==

-I-

De eerste bijeenkomst van onze bejaar-
dsnclub y/as op dinsdag, 25 September
om twee uur in het Broeker Huis. Als de

voorzitter .het woord neemt en alien bar-

telijk welkora beet, is bet grootste deel
van onze leden aanweaigo De beer Nierop
was daar erg verbeugd over, Als de beer
Nierop gereed is met zijn inleiding gaan
alien weer op de oude manier met bun
spel verder. Deze eerste bijeenkomst was
v/eer erg gezelligo Dames en Keren:
bouden zo !!

-II-

Onze tweede bijeenkomst was nog gezelliger
om reden, dat ieder van ons werd getrak-
teerd op koffie met gebak en op diverse
drankjes en wel, door de beer en mevrouw
Pool, die 55 jaar getrouwd waren.
Heer en mevrouv/ Pool, nog vele jaren !
namens de gebele bejaardenclub.

-III-

Mededeling: dinsdag, 16 oktober a.s. bou
den wij onze jaarvergadering* Dan zal bet
bestuur alles met u doornemen wat bet

jaar 1972-1975 ons beeft gebracbt. V/ij
bopen dat u alien aanwezig bent«
Aftredend bestuurslid is mevrouw Buster
maar berkiesbaaro

Er staat beel veel op onze agendao!

-IV-

Het bestuur beeft een feestavond voor

onze club vastgest eld~op "wbensdrag, 51
oktober a.s. in bet Dorpshuis te Zuider-
woude. Voor Broek in Waterland zal bet

bestuur tracbten vervoer te krijgen.
Dus alien 51 oktober naar Zuiderwoude.
De toegang is gratis voor ben die 60 jaar
of ouder zijn. Zorg dat u op tijd bent; wij
verwacbten grote opkomst. Zaal open 7*50
uur. Ik zal u niet vertellen, wat er al-
lemaal op bet toneel komt, maar bet be-
looft een goede avond te worden.

—V—

Dan wil bet bestuur alle inv/oners van

Broek in '/aterland vragen of zij nog iets
bebben voor onze Bazar, wat wij daar te
koop kunnen aanbieden. Bij voorbaat onze
bartelijke dank daarvoor. Tevens vragen
v/ij onze leden:vergeet uw Bazar niet !

—VI—

Onze steenv/erpersclub bad een v/estrijd
tegen de club van Gostbuizen. Dat was op
woensdag 5 oktober. IVat voor ons alien
een gezellige raiddag was, ook voor de
steenwerpersclub van Gostbuizen. De uit-
slag v/as een gelijke stand, namelijk
77 - 77.
De volgende wedstrijd zal uitmaken v/ie
de vinnaar zal zijn.

Het Bestuur

Seer. J.H.IV. IVallroth,
De Dillen 2, tel. 16G2

~=oi;D:

''Kleutervreugd"
^^iet ingang van 25 September j.l. is de
samenstelling van de oudercomraissie van
de openbare kleuterscbool "Kleutervreugd"
als volgt:
voorzitster: mw. J.M.Drost-Kwakkestein

secretaresse: mw. M.H.G.Truijen-Tomlow
penningmees-
teresse: mw. R. den Rooijen-v.Zaanen
lid (i.z. zv/eraraen): de beer J.Bruntink
lid: mw. Kakker

==GEZINS- EN BEJAARDENHULP==

Voor gezins- en bejaardenbulp kunt

u zich v/enden tot Mw. Van Montfrans

Havenrak 27» tel. 1275 of Zr, Grouse

tel. 1255

ATTENTIE I ATTENTIE !

VGLENDAMS RGEM

ledere donderdagmorgen van 09.0G -
12.GG uur op bet:

Uw adres voor alle soorten verse

vis.

Gok als bet zout, zuur, gerookt of
gebakken is !

Beleefd aanbevelend

- S , Nanni-nga -
Plutolaan 115
Volendam

Bloemen bestellen !!

Arosa bellen !!

Galggouw 28, Broek in i/aterland
tel. 1684 b.g.g. G2G - 751524

==SCHGGNMAAKSTER GEVRAAGD==

Herbaalde oproep I!

Het bestuur van "Het Groene Kruis" doet

een dringend beroep op iemand die be-
reid is bet V/ijkgebouw scboon te bouden.
De werkzaarabeden zijn van licbte aard,
maar ze moeten nu eenraaal gedaan worden.
De werktijden zijn in onderling overleg
te regelen. Nadere inlichtingen omtrent
v/erktijden en bonorering zijn te ver-
krijgen bij mej. G. Bont, G. Roelestr.
24, tel. 1559

Uw bruiloft - Receptie
of familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door

Restaurant "Goncordia"

annex slijterij

Dorpsstraat 1 - Broek in IVaterland
tel. G29G5 - 12G6


