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Redactie-adres mededelingenblad;

H,W, Eppenga, Buitenweeren 1.
C, Bakkerstraat 12, tel. 1^62

==AGENDA==

26 okt Bloedafname-avond Roode Kruis
(Monnickendam)

31 okt Bejaardenclub: feestavond
(Dorpshuis Zuiderwoude)

3 nov Jeugdhuis: "Hope" + NUT: Ruilbeurs
6 nov Begroetingsavond nieuwe inwoners

(Concordia)
11 nov Sint Maarten

15 nov Bejaardenclub:dia-middag
- fBrxaeker" — ^ -

15 nov Nut: cabaret Ivo de IVijs
(Broeker Huis)

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

23 en 24 nov^ TracHt: toneeluitvoering
(Broeker Huis)

4 dec Bejaardenclub : St. Nicolaasmiddag
(Broeker Huis)

l4-l6 dec Kleindierensportver.
Tentoonsteiling

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

Israel (Broeker Huis)
24 jan Nut: Toneelgroep "Kameledn"

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

hopsasa" (Broeker Huis)

==GONTAGT-AVOND NIEUWE INW0NERS=1
De stichting "De Broeker Gemeenschap"
prganiseert op dinsdag, 6 november a.s.
des avonds om 20.15 nur een contact-
avond voor nieuwe inv/oners, in cafe
Concordia. Hiervoor zijn reeds persoon_
lijke uitnodigingen verzonden. Het zou
echter kunnen zijn, dat daarbij iemand is
vergeten. Daarom op deze plaats een al-
gemene uitnodiging voor een ieder, die
sedert november 1972 in de gemeente is
komen wonen. De bedoeling is ora enige
informatie over Broek in VVaterland te

verstrekken en contacten mogelijk te
maken, zov/el onderling als met aanwezige
bestuursleden van verenigingen e.d. In
voorgaande jaren bleken deze avonden

steeds een zeer geanimeerd verloop,te
hebben. Uiteraard wordt dat ook dit jaar
weer verwacht !

==SUBSIDIE WINTERtVERKREGELING==

De aandacht wordt gevestigd op de moge-
lijkheid om in het kader van de premie-
regeling woningverbetering een verhoogde
su.bsidie te krijgen, als de werkzaamheden
worden uitgevoer.d_in de peri ode 1 novem-
ber^—^^1~maart 1974 (winterwerk). Voor-
waarde daarbij is wel, dat het werk wordt
gedaan door erkende bouwvakpatroons
en/of hun personeel en in de normale
werkuren. Voor doe-het-zelvers geldt de
verhoogde subsidie dus nipt.
Nadere informatie omtrent een en ander
te verkrijgen ter gemeente-secretarie of
ten kantore van de technische dienst.

==BESTUURSVERKIEZING JEUGDHUIS==

Aan de oproep om .maandag,' 15 P.ktober j.l
voor de verkiezing van een aantal be-
stuursleden hebben ruim veertig jeugdige
Broekers (vanaf 13 jaar)_ gehoor gegeVen.
Uit de twaalf kandidat.en zijn de yolgen-
de zeveh gekozeh: Lione de Jong^ Theo
Malenstein, Tjerk Doornenbal, Kees Mul,
Jaap Blakborn, Cor te Boekhorst en-Jan-
Voorderhake.

Zij zullen onderling tot een taak- en
functie-verdeling trachten te komen.
Hierover volgen nog nadere berichten in
een volgende editie van de Broeker Ge
meenschap. .

==JAARVERGADERING BEJAARDENGLUB== -

Als de voorzitter de heer Nierop het
openingswoord heeft gesproken en zich
heeft verheugd over de grote opkomst,
geeft hij het woord aan de secretaris,
de heer J. IVallroth. De secretaris leest
de leden voor uit zijn verslag wat het
bestuur in het seizoen 1972-1973 al zo
voor de leden in orde heeft gemaakt.
Als de secretaris met -zijn verslag ge-



eindigd is, krijgt de penningraeester het
woord. Hy brengt verslag uit wat de uit-
gaven en de inkomsten alzo zijn gev/eest.
Onze leden keken daar wel even van op toen
ze de getallen hoorden. Ook de leden van
de kascontrole-commissie waren aanwezig
en hadden veel bev/ondering voorwat de
penningmeester al zo gedaan had. Do kas-
commissie was dan ook vol lof over het

beleid van de penningmeester. U begrypt
wel dat alles over ons verslag erg be-
knopt is geweest.
De kascommissie bestond uit Mw. Roele-

Veltrop en de heer De Ruig; on?e dank aan
beiden, dat zij dat hebben willen doen
voor onze Bejaardenclub.
Dan neemt de voorzitter weer het v/oord en

brengt diverse punten naar voren. Gespro-
ken v/erd over onze verkoopdag en onze
komende verloting en natuurlijk over onze
volgende vakantie. De voorzitter is er
altijd vroeg bij om teleurstelling te
voorkomen, dat begrijpt u alien v/el. Ik
wil u nog .even in gedac.hte brengen aan-
gaande onze gezellige avond 31 oktober a.s
in het Dorpshuis in Zuiderwoude. Zorgt
alien aanwezig te zijn. Voor vervoer wordt
gezorgd. Zaal open 7.30 uur.
Dan houden we een diamiddag en v;el op
dinsdag 1$ november in het Broeker Huis
over onze vakantie, dus niet vergeten !
Ons St. Nicolaasfeest.zal worden gehouden
op dinsdag, ^ december in het Broeker Huis
Nadere gegevens hierover hoort u nog wel
van het bestuur.

Dan nog lets' anders. Onze, vierde bijeen-
komst was weer erg gezellig, we werden
onthaald op koffie en gebak en diverse
drankjes en ijs toe. Dat v;erd ons aange-
boden door de heer en mevrouw Beunder,
ter ere van hun ^O-jarig huweljjksfeest.
IVaarde familie Beunder, nog vele gezonde
jaren toegewenst namens bestuur en alle
leden van onze Bejaardenclub.
Ora half vier v/erd de vergadering gesloten.

Seer. J.H.W. IVallroth,
tel. 1602

NIEU17E OUDERCOMMISSIES==:

By de aanvang van het nieuwe schooljaar
zy'n enige oudercommissies opnieuv/ samen-
gesteld en wel als volgt:
kleuterschool "Havenrakkertjes":
dhr. J.R. van Eekelen, voorzitter
mw, T.v.d. Runstraat-Parent, penningm.esse
mw. C. Slagt-Mulder, lid
mw, R. Baartwyk-Soetekouv/, lid
mw. M.C, Struick-Poot, secretaresse

o,l,s,-I:

hr, F,H, Kesselaar, Oosteinde 20, voorzit.
mw. M. Tensen-Pillot, Nieuwland 1^,penning

meesteresse,
mw. E, de Gooyer-Brand, IVoudweeren 1,

secretaresse

mw. M. Aaftink-Slighers, Moerland 21,lid
raw, H,Ghr.v,d.Berg-Ruijch,Galggouw 12,"
mw. A. Plas-Dompeling,Roomeinde 28, "
hr. H, van Blaaderen,Nieuv/land l8 , "
hr, R. Drost, Buitenweeren 8, "
hr. J,C, Kurk, Nieuwland 13» "

Vertegenwoordigers in de Schoolraad zy'n;
Mw, M, Tensen-Pillot, Mv/. A, Plas-Dompe-
ling, hr. J.C, Kurk,

==C0LLECTE-0PBR5NGSTEN=:=

- I -

De collecte ten bate van de blinden

heeft in Broek in Waterland / 375»33i iii
Zuiderwoude f 59i95 en in Uitdam f 25,30
opgebracht.
Alle gevers heel hartelijk dank en dan
in het bijzonder een woord van dank aan
alle collectantes, die het v/eer mogeiyk
hebben gemaakt om dit bedrag voor de
blinden byeen te brengen.

Mw Tjemkes,
Buitenv/eeren 25

- II -

De Nationale Kollekte voor Geesteiyk
Gehandicapten heeft opgebracht in:
Broek in Waterland f 385,20
Zuiderwoude " ^7,90
Uitdam " 13,55

Een totaal bedrag in onze gemeente van
f 446,65o Een (nog) beter resultaat dan
vorig jaar, Harteiyk dank aan alle guile
gevers en geefsters en in 't byzonder
.dank aan alle jeugdige collectanten.
Graag tot volgend .jaar.

L.C. Coumou-de Zwart

Zaterdagraiddag, 3 november van 14«00 -
16,00 uur wordt er in de Openhare
Lagere School aan het Roomeinde door
't Nut een ruilbeurs georganiseerd.
Voor inlichtingen kan men terecht by
de heer W. Dryver, Buitenweeren 17,
tel. 1201,

Krat voor een Krats

^ liter pils voor..,,59 ct
Vermouth Gelino 4,
met gratis glas.,,,/ 3,25

Siytery 't Plein, tel. .1468

==BURGERLIJKE STAND=:=

Geboren: Sjoerdtje d.v. S, van den Berg
en A, Leyenaar
Joost Leon z.v, H, Kouwenoord

en G.W.J, Over de Linden

Ondertr.:Albertus Th.G, Veerman 19 jr
Antje Meij 20 jr

Gehuwd: Robert Meyer 25 jr en
Katriena J. Koekebakker 21 jr;
Dirk L,E. IVolthuis 24 jr en
Elisabeth M. van Z^.elt 19 jr.

Voor gezins- en bejaardenhulp kunt

u zich v/enden tot raw. Van Montfrans

Havenrak 27, tel. 1273 of Zr. Grouse

tel. 1255

Hierby bedank ik iedereen voor de
vele biyken van belangstelling, die
ik in het ziekenhuis en by my'n thuis-
komst heb ondervonden.

A, Nooy,
Nieuwland 2Q

Spreuk
De oli

van de week: (vri1 naar H.Heilermans)
wordt duur betaald !


