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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING J9E BROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap"
Mw. B, Blufpand-Sinot, Dr

=:=AGENDA==

11 nov Sint Maarten

13 nov Bejaardenclub: dia-iniddag
(Broeker Huis)

13 nov Nut; Cabaret Ivo de Wijs
(Broeker Huis)

16 nov Bazar - Dorpshuis Zuiderwoude
17 nov Vrije klaverjasavond (Concordia)
21 nov NCVB: Zr.Brigittina "H.et moderne .

-kloosterleven"

22 nov Het Groene Kruis:"^Tredenvergade-
ring (Wijkgebouw)

23 en 2k nov Tracht: toneeluitvoering
(Broeker Huis)

26 t/m 30 nov Oud-papieraktie t.b.Vo
0.1e-school-I

27 nov Toneelvoorstelling voor leerlingen
o«lo-school-I (Broeker Huis)

28 nov Toneelvoorstelling voor ouders ea
(Broeker Huis)

^ dec Bejaardenclub: St. Nicolaasmiddag
(Broeker Huis)

1^-16 dec Kloindierensportvereniging
Tentconstelling

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

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

(Broeker Huis)
21 feb Jaap Grben: "Kiele,kiele hopsasa"

(Broeker Huis)

=i=:MEDEDELING VAN ONZE OLIELEVERANCIER=

Zoals u bekend is uit de landelyke pers
zijn de olieleveranties beduidend terug-
gelopen. Ook in Broek in V/aterland won-
den gevolgen hiervan merkbaar. De aan-
voer zal m.i.v, heden worden verminderd

met'M5 - 20^o, Dit houdt in concrete in,
dat ook de leveranties aan onze afnemers

met minimaal hetzelfde percentage terug
zullen moeten lopen® VVij willen u, wat
besparing van warmte en daardoor het
verbruik nog gaarne wijzen op de adver-
tentie van de N«Vo Nedo Gasunie in de
kranten van zaterdag j.lo om te koraen

Redactie-adres mededelingenblad:
H.W. Eppenga, "Buitenwb.er'eh 1.

C« Bakkerstraat 12, tel. 15^2

tot energiebesparing. Wij hopen op uw
medewerking in deze teneinde te voorko-
men, dat u in de kou komt te staan.

van Gog
===== De Erven kO\ Brbek in" ,W.====

==GYMNASTIEKVER. "SPARTA" == '
Binnenkort starten- wij weer met onze,
jaarlijkse kaartenaktie. Traditiegetrouw

^-aijn..weer7 een-v^'ftal plekjes van Brpek
in beeld gebracht. JeugHeden van de
verenxging zullen bjj u aan de deur ko-
men, om u deze kaarten te verkopen.
Kaarten, die u kunt verzenden, maar
waarvan u ook in de loop van een aantal
jaren een fraaie verzameling bijeen
kunt krijgen. Wat u er ook mee doet, u
helpt op deze manier mee, de ka's van de
vereniging een beter aanzien te geven,
wat voor ons voldoende reden is, deze
aktie bij u aan te bevelen.

J. Dobber, seer.

==SINT-MAARTEN==

Onzekerheid blijkt er te bestaan over de
viering van Sint Maarten. De datum 11
november valt dit jaar op een zondag.
Voor alle duidelijkheid vermeldpn we,
dat Sint-Maarten bp 11 november wordt
gehouden. Zondag a.s. dus. IVel auto-
loos, maar niet snoeploos !

==OUD-PAPIERAKTIE==

- I -

Omdat verschillende meisjes yan de club
niet meer willen of kunnen helpen met
hE-t.ophalen yan 't oude papier, hebben
we besloten er mee te stoppen.
Hierbij wil ik alien hartelijk danken,
die op enerlei wijze ons geholpen heb
ben om de club een fijne vakantie te
bezorgen.
Hfet oude papier wordt nu ingezameld
door de school.

Met vriendelijke dank,

Mej. M. Mulder.



—II—

Aangezien de meisjesvereniging gestopt is
met het inzame-len van oud-papier, wordt
dit door de leerlingen van de school over-
genomen. Het is de bedoeling om iedere
laatste week van de maand het door de

kinderen in hun eigen buurt opgehaalde
papier mee naar school te laten nemen.
Mochten de hoeveelheden soms te groot zijn
ora door de kinderen vervoerd te worden,
neemt u dan even contact op met de school,
dan kan het opgehaald v/orden.
Een grote hoeveelheid oud papier verlicht
de xinanciele zorgen ten aanzien van het
ouderfonds en schoolbudget aanzienlyk en
vergroot daardoor de mogelijkheden om
extra dingen te doen of aan te schaffen.
Deze maand wordt van 26 t/m J>Q noveraber
papier opgehaald. Mogen v/ij op uv/ mede-
werking rekenen ?
Onderwijzend personeel en oudercomraissie

o.l.s.—I

==INLEVERING VAKANTIEBONNEN==

Op maandagavond 12 november a.s. tussen
19«00 en 21.00 uur bestaat er gelegenheid
tot het inleveren van vakantiebonnen

(35 dagzegels of 7 weekzegels) bij:
P, Kooyman, IVagengouw 9^, Broek in W.

:==INLEVEREN VAN BESTRIJDING>^MIDDELEN

De aandacht wordt er op gevestigd, dat
restanten bestrijdingsmiddelen die nog bjj
veehouders aanwezig zijn, ingeleverd kun-
nen v/orden ten gemeentehuize op alle wefk-
dagen in de periode 5 nov - l6 nov tussen
9 en 12 uur,

==NUTSAV0ND==:

Op donderdag 15 november a.s. aanvang
20.15 uur in het Broeker Huis zal voor
liefhebbers van pittig en goed cabaret de
alom bekende cabaretgroep IVO DE \7IJS op~
treden. Het zeer gevarieerde programme
(o.a. met liedjes), dat steeds vernieuwd
is, zal zowel jong als oud aanspreken.
Reserveren van toegangkaartjes voor leden
tot dinsdag, 13 november en daarna ook
voor niet-leden bij rav/. E. Dobber, Noord-
raeerv/eg 2, tel. 1513•
toegang leden; gratis
toegang niet-leden: / 5?;—

F.H. van der Lee, secr^

==REKREATIEVERENIGING==

Vanaf woensdag, 1A november a.s. zullen
onze handenarbeidlessen gegeven worden op
woensdagmiddag van 13>00 tot 14.00 uur
(jongste kinderen) en van 14.15 tot 15-15
uur (grotere kinderen) in de kantine van
S.D.O.B, Dus er wordt geen handenarbeid-
les meer gegeveh op dinsdagmiddag !
(De kosten blijven / 4,50 per maand en
de lessen worden tot april 1974 gegeven)
Korrespondentie-adressen: Mw. Eppenga,
Buitenweeren 1, tel. 1465 en mw. Bron,
De Breeck 19, tel. 1727

==HET GROENE KRUIS==

De najaarsledenvergadering van de prov.
noordholl. ver. "Het Groene Kruis", afd.
Broek in V/aterland zal v/orden gehouden op
donderdag, 22 november a.s. in het
gebouw, - aanvang 20.30 uur.

Spreuk van de week:
Op de oliesjeik:

A g e n d a;
1, Opening 2. Notulen voorjaarsleden-
vergadering 3- Voorstel kontributie
m.i.v. 1 jan a.s. te verhogen tot f20,-
4. Begroting 1974 5» Benoeming kascomm,
6, Bestuursverkiezing 7- Rondvraag
8. Sluiting
Aant.-punt 6: Aftredend zijn mej.G.Bont
en dhr. R.B. v.d. Lugt, mej. Bont stelt
zich herkiesbaar, dhr, v.d. Lugt is
niet-herkiesbaar. In de vacature v.d.
Lugt stelt het bestuur voor te benoemen
dhr Go van Velden, Tevens heeft mw. De
Graaf te kennen gegeven haar bestuurs-
functie ter beschikking te stellen.
Het Bestuur stelt voor in deze vacature
niet direkt te voorzien.

Namens het bestuur,
H.W.Eppenga,voorz.
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Het bureau zuigelingenzorg houdt op 15
november a.s. geen zitting. Deze wordt
verplaatst naar donderdag, 22 november
a.s., eveneens van 15-00 - 16.00 uuri

==BURGERLIJKE STAND==

Gehuwd: Jan J van Dam 25 jr en Hubertina
Th Brits 23 jr.

==KLAVERJASAVOND==

Zaterdag, 17 november a.s. 's avonds om
8 uur vrije klaverjasavond in "Concordia"
Prachtige prijzen.

==TONEELUITVOERING O.L.S._I==
Op 27 november a.s. zal er in het Broeker
Huis voor de leerlingen van de o.l.s.-I
een toneelstuk gespeeld worden door
enige ouders en leerkrachten. Om aan de
kosten van opvoeringsrechten, costuum-
huur e.d. enigszins tegemoet te komen is
besloten woensdag, 28 november 's avonds
om 8 uur eveneens in het Broeker Huis
een voorstelling voor ouders en belang-
stellenden te geven. Kaarten hiervoor
a / 1,— op school te bestellen en vanaf
19 nov verkrijgbaar bij de volgende adres-
sen; dhr.K. Swart, Nieuwland 8

dhr, V/oDrijver, Buitenweeren 17
mw, H. v.d. Berg, Galggouw 12
mw. A, Plas, Roomeinde 28
mw. A. Sluiters, Zuideinde l6
mw. E. de Gooijer, Woudweeren- 1

IVe rekenen de 28e op een uitverkochte
zaal.

Onderwijzend personeel en
Oudercommissie o,l.s.-I

==BAZAR==

Op l6 november a.s. zal in het Dorpshuis
te Zuiderv/oude een bazar gehouden worden,
waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor
de bouw van een nieuwe muziektent. Tegen
aantrekkelijke prijzen zijn er diverse leuke
en nuttige artikelen te koop.
Tevens zijn er voor jong en oud leuke
attiakties. De openingstijden zijn 's mid-
dags van 2-5 en 's avonds van 7-11 uur.

Door gebrek aan ruimte, kan helaas
niet alle copy geplaatst worden

"Hier woont een rijk man,
die veel geven kan !"


