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Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,telo 1465
Mw. Bo Blufpan'd-Sinot, Dr.C.Bakkerstraat 12, tel. 1562

==AGENDA==

21 sept Ogympiade (Egmond aan Zee)
25 sept Plattelandsvrouwen: Demonstratie

Albert van Zoonen

26 sept Oprichtingsvergadering:
aksie-cerbrum PPR

27 sept Nut: Harriet Freezer (Leerkaraer)
5 okt Jeugdhuis: film

Plattelandsvrouwen: amusements-

avond

Jaarvergadering o.l.s.-I
Jeugdhuis: film
Nut: Muziekavond Robert en Anja
Lint (Broeker Huis)
Plattelandsvrouwen: fondue-avond

Plattelandsvrouwen: de handwerk-

koffer

Nut: Amsterdarase Politie Kapel
(N-H Kerk)
Jeugdhuis: film

13-15 dec Kleindierensportver.:
Tentoonstelling
Plattelandsvrouwen: kantavond

Nut: Cabaret der Lage Landen
(Broeker Huis)
Plattelandsvrouwen: jaarvergade
ring
Nut: Lezing door J- Weggelaar
n.a.v. 700-jarig bestaan van de
stad Amsterdam (Leerkaraer)
Plattelandsvrouv/en: uitstapje
Westfriese Flora

Plattelandsvrouwen: lezing
Nut: V/ina Born (Broeker Huis)
Plattelandsvrouwen: lezing
Jaap Groen
Plattelandsvrouwen

Plattelandsvrouw en

Flevo Polder
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tal facetten speciaal de aandacht zal
schenken. Na uitvoerig bverleg is de vol-
gende verdeling tot stand gekomen.
Burgemeester: ruimtelijke ordering, finan^
cien, economische zaken en algemene zaken*
Jo Nierop: openbare werken, volkshuisves-
ting en agrarische zaken.
mw. Van Montfrans: onderw^'s, sociale za
ken, personeelszaken, sport- en jeugdza-
ken, culturele aangelegenheden en volks-
gezondheid.
De besluitvorming zal echter geschieden
door het college tezamen. Zoals bekend
heeft de burgemeester een spreekuur op
elke eerste maandag van de maand van
19^30 - 20.30 uur. Besloten is, dat ge-
durende deze zelfde tijd de wethouders
elk 00k aanwezig zullen zijn, zodat de
gelegenheid bestaat elk der leden van
het college afzonderljjk te spreken.
Bovendien is mw. Van Montfrans iedere

donderdagmorgen te spreken in het ge-
meentehuis (Kerkplein 6).

=:=:DE BEZORGING VAN ONS BLAD==

Indien u om een of andere reden ons blad

niet bezorgd heeft gekregen, kunt u een
exemplaar bekoraen in de rjjdende winkels
van de heren G. Me^n en 0. Pels. Vraagt
u er gerust om !
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^=JAARLIJKSE BIJDRAGE==:

In de komende weken zal v/ederom een be-

roep op u worden gedaan voor het storten
van uw jaarlijkse bjjdrage ten behoeve van
de Stichting De Broeker Gemeenschap.

fruitDaartoe worden huis-aan-huis kwitantie-

kaarten aangeboden ten bedrage van / 5j-
Uw bijdrage dient voor de bestrijding van
de kosten, welke de stichting heeft.
O.a. de uitgifte van dit blad, de orga-
nisatie van de feestweek, enz.
Wij vertrouwen, dat ieder bereid zal zijn
deze geringe bijdrage te voldoen.

14 mei glasblazen

==17ETH0UDERS-VSRKIEZING==

In zijn vergadering van 3 September 1974
heeft de raad uit zijn midden de volgende
wethouders gekozen: de heer J. Nierop en
Mw. G.n. van Montfrans-Hartman. Het col
lege in zijn nieuwe samenstelling heeft
besloten dat elk der leden aan een aan-

Spreuk van de week:
Zich voor een knaak de Wet laten

voorschri.iven 1



==OUD-PAPIER~AKTIES OoL.Sc-I==

Deze ophaalaktie zal plaatsvinden in de
volgande perioden:

23 sept t/m 27 sept
28 okt t/:a 1 nov
25 nov t/ra 29 nov

6 jan t/ra 10 jan
k feb t/m 7 feb

==P.P,R.==

In overleg met het provinciaal bestuur
van de PPR is besloten in Broek in Water-

land een aksie centrum op te richtenc
Be uitslagen van de laatste verkiezingen
rechtvaardigt de verwachting. dat ook in
onze geraeente een flinke en aktieve groep
zaj. kunnen ontstaan. ledere belangstel-
lende in het werk van de PPR wordt dan

ook uitgenodigd deze oprichtijigj verga-
deriiig bij te wonen.; die zal pJ.aats vin-
den op:

donderdag, 26 September a^s# ora 20 ^00
uur ten huize van Floris van Woudenberg,"
Br(

3 rart t/ra 7 mrt
8 apr t/ra 12 apr

13 mei t/ra 17 raei
16 jun t/ra 20 Jun

Ook voor nadere informatie kunt u zicli

tot bovenstaand adres richten„ tel»: •
1785.
U komt t o ch ook ?

==RECHTSV/INKEL=^^ • • '
In samenwerkihg met de afdelingen- van de
Maatscliappij tot Nut van het, Algeraeen in
Edam. Monnickendara en Broek in Waterland

is het initiatief ontsta.an •tot.het pp-
richten van een RECHTSWINICEL, 'Wij-hebben
ons toen gewend tot het Bureau voor
Rechtshulp te Amsterdam, dat haar volle-
di'.ge raedewerking heeft verleend aan het
tot standkcmen van dit projekto
Thans is het dan zo ver^

Met ingang van 3 oktober a rs, zal or ie-
dere donderdagavond een advokatenspreek-
uur zijn en wel:
1e donderdagavond van do raaaad in Brook
in IVaterland: spreekuur van 20-22 uur
in het Grpene Kruisgebouw, Nieuwland 26.-.
Kontaktadres: Mv/«. L, Bobber-van Biercn,
Noordraeerv/eg 2, tel. 02903 -• 1513»
VJanneer u problemen heeft met b^v.- huur-
overeenkorast, koopkontrakt, familiezaken,
vergpedi-ngen, leningen, verzekeringsza-
ken, erfeniskwesties. enz. of allerlei
andere zaken waarvan u raeent ten onreclite

behandeld te zijn KOM NAAR HET ABVOKATEN
SPREEKUUR. Tegen een klsine vergoeding
f 2,50 (adrainistratiekosten) krijgt u
deskundig advies. Indien nodig zal de
betreffende advokaat. ook bereid zijn een
uitgebreider advies te geven met alle
daaraan verbonden werkzaaraheden tot en

met het voeren van een gerechtelijke pro
cedure.

Omdat velen de "wsg niet durven gaan naar ,
een officiele rechtsinstantio hopen wij,
met de oprichting van deze "rechtswr'.nkel
bi.1 huis" u wat vertrouwder te maken met
de raensen, die u graag en deskundig kun
nen helpen.
U moet niet vergeten: U heeft recht op
uw'recht.

Werkgroep oprichting
rechtswinkel ..in regio

_ IVaterland.
Wegens-"ovearvloed aan •kopi-j-kon niet

==MEISJESVERENIGING==

Maandag, 23 September starten we om
3»30 uur in de Leerkamer weer met
de club. Meisjes die voor 31 decem-
ber 10 jaar worden zijn van harte wel-
kom. . ,, Iff n j

mej. M. Mulder

==ORANJEVERENIGING==

Boor omstandigheden was het ons niet mo-
gel ijk ora het raden in de oranjekraam op
de Oud Hollandse Markt eerder bekend te

maken. Baarvoor ons excuus. Maar hie

volgen de namen van de winnaressen:
Be naara van de bruid v/as Wilhelraina,

Beze naam werd 1 maal geraden en v/el
door raw. Kou'-venoord, Broekerraeerdijk, die
V/ilhelraina 's avonds in ontvangst raocht
nemen.

Be kat ha.j stuivers ingeslikt. Brie
raaal werd het getal 56O geraden. Na lo-
ting gingeii ds 2 gekookte worsten naar
raw. Breedveld, Nieuwland 6 en naar raw.
Tjemkes, Gouw 82b, Zuiderwoude.
Nog steeds ligt bij raij het geld van 2
waardebonnen, welke bonnen als prijs zyn

uitgereikt? .na de gekosturaeerde optocht
van 30 ap'ril j.l. Tot 30 sept a.s. kan
dit geld nog v/orden afgehaald, daarna
vervalt het aan de vereniging.
Ook ligt er nog een wollen geruite sjaal
op de eigenaar te wachten. V/ie, o, wie ?

raw. G, Reijnders-de Waart,secr'.

••==BURGERLIJKE STANB==

Geboreiiir Yvonne d.v. G. Kouwenoord en

Hn de' Reus; •
Bettina Liesbeth d.v. K.H. de

Gier eh AvM. 'Koning;
Chantal d".v. M«\7, Roth, en

.A.. Mehs. • :

Ondertr.. ;Leonard' P, iSrbekveldt 30 jr. en
Franxiska 0. van Manen 31' j^r-
•Pb.ulu.3 V.M, van den Hogen 19 jr
en Ansje Jun, 20 jr.

=:=UNICEF=:--

Vanaf 1 oktober zijn de bekende Unicef-
kaarten, minikaartjes en agenda's weer
verkrijgbaar bij:
Mw •• J. CEppe nga. Buit env; e eren 1.

tel.:'1465

==RECREATIEVERENIGING==

Be handenarbeidlessen beginnen woensdag
2 oktober a.s. v;eer in de kantine.

Alle kinderen v/orden om 2-uur verwacht.
Ook nieuv/e leden zijn van harte welkora.
Be groepen worden daarna bpnieuw inge-
deeld.

Niauwe leden kunnen zich ook opgeven by:
Mwc L. Bobber, Noordraeerweg 2,

tel. 1513 (en bij)
Mw, J cC c. Eppenga, Euit enwe eren 1.

"tel.: 1465

Voor gezinsverzorging en bejaar-

denhulp kunt u zich wenden tot-

Mw. Van Mont f raiis, Haven rak, 27 j

tel. 1273 of

Zr., Grouse, tel. 1255

••gepl^-at"St""lifor"deh';


