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BROEKER GEMEENSCHAP
OR.GAAN VAN DS STICHTING 5ROEI<^ GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap"

.Mw# B. Blufpand-Sinot, Dr. •C.Bakkerstraat 12, tel. 1562

Redactie-adres mededelingenblad:
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1, tel.

1465

==AGENDA—

:24 okt Plattelandsvrouwen: amusements-
avond

:51 okt Jaarvergadering o.l.s. I
: 2 nov Jeugdhuis: film

5 nov N.H. Kerk: Ds. Buskes (Grijpskerk)
m.m.v. "Happy Generation" uit lirmerend

: 4 nov.Nut: Muziekavond ^obert en Anja
Lint (Broeker Huis)

.15 nov Plattelandsvrouwen:fo.ndue-avond
:16 nov Uitvoering toneelver. "Tracht"

(Dorpshuis Zuiderwoude)
19 nov Het Groene Kruis: Algemene Najaars

ledenvergadering (V/ijkgebouw)
•20 nov N.C.V.B,: Mevr. v.d.Laan-Boelens

over "Abortus"

:21 nov Plattelandsvrouwen: de handwerk-
koffer

.25 nov Uitvoering toneelver. "Tracht"
(Broeker Huis)

.26 nov Nut: Amsterdamse Politie Kapel
(N.H.Kerk)

|27 nov Toneeluitvoering o.l.s I
;50 nov Jeugdhuis: film
^'8-de"c NH»Kfirk.;;SipkenyiV Band ,m.m,v.

yHolyoSound"!
15-15c Kleindlerenspoiftver...

^ dec tentoonstelling
:17 dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond
18 dec N.C.V.B, : Kerstfeest

'10 jan Nut: Cabaret der Lage Landen
(Broeker Huis)

:15 js-n N.C.V.B,: de heer Koops over
"Het gehandicapte kind en zijn
ouders"

21 jan Kleindierensportver. Trekking
verloting en prijsuitreiking

22 jan Plattelandsvrouwen: jaarvergade
ring

4 feb Gymnastiekver. "Sparta": jaarver
gadering

12 feb Nut.: Lezing door J Weggelaar

18 feb Plattelandsvrouwen: uitstapje
West-Friese Flora

26 feb N.C.V.B.: Jaarfeest
5 mrt Plattelandsvrouwen:Lezing

10 mrt Nut:VVina Born (Broeker Huis)
12 mrt N.C.V.B.:Mevr. Alteraa-Roosjen

over "Hanna, de moeder van Samuel'!
20 mrt Plattelandsvrouwen: lezing

Jaap Groen
16 apr Plattelandsvrouwen:exotisch fruit .

N.C.V.B.:Dr. Fideldijdop, kinder-
arts

6 mei Plattelandsvrouwen: uitstapje
Flevo Polder

14 mei Plattelandsvrouwen: glasblazen
N.C.V.B.: huishoudelijke vergade-!
ring

==Bejaardenclub==
Na een niet zo mooie zonjer, waarin een
40-tal van onze leden toch een heerlijke i
week in het Troelstraoord in Beekbergen
hebben doorgebracht is onze soos weer ge4
start op dinsdagmiddag 2 uur in de Jeugd-
herberg, Nieuwe leden raits 60 jaar jong
zijn van harte welkom, Het bestuur heeft ;
al weer verschillende aktiviteiten op
zijn programma staan.
1.dinsdag 22 okt. een kienmiddag
2.b'ij voldoende deelname gaan we zondag

27 okt naar Krasnapolsky waar het Am
sterdamse operettegezelschap de operet-
te "De klokken van Corneville" ten to-^
nele zal voeren.

Bij voldoende deelname vertrekt er cm
6.45 uur een bus van de parkeerplaats.
Kosten leden:bus en zaal f 2,50. Indien
plaats kunnen ook niet leden hiervan
profiteren, kosten f 5s — .(aanmelden

UXT!! GOED VOOR U voor 20 okt)
5.Binsdag 12 nov zal mevr. v. Laren-

Swuup voor ons optreden met humoristi-
sche w€^-friese voordrachten,ook niet
leden mpgen deze middag onze,,, gast zi jni



vervolg bejaardenclub:

toegang gratis aanvang 2 uur

Heeft u nog resten wol en dergelijke
wij willen het gaarne in ontvangst ne
men voor de in maart te houden bazar

"EekreatieveroBROEK IN WATaRLAND==

Er kunnen nog enkele kinderen geplaatst
'worden bij:

K^^-^-iidag ^<>30 uur vanaf 8 Jaar zo-
wel blokfluit als algemeen vorra,
muziek leso

Ballet donderdag ^c13 uur vanaf 6 jaar,
maar 00k .jazzballet donderdag
l8oOvO uur vanaf 13 jaar®

>Ju^o dinsdag A-,13 uur vanaf 6 jaar
Houtbewerken maandag 19,00 uur vanaf 9 ;
Handenarbeid woensdag 13.OO uur vanaf*

6 jaar.
Nadere inlichtingen bij onderstaande be-
stuursleden eh bet secretariaat Noord-
meeru-eg 2 , tel. 1313,
IlSv bestuur heeft dit jaar een wijziging
ondergaan en is nu als volgt samengestel
dhr, P.Waterdrinker — voorzitter
m\jVoE.I'obbar-vanDieren - sekretaresse
mwo C.V.D,Lugt* 'Fakkeldij -penningmeesteres
mv/oScte Boehhorst—Vink—comni. van ballet
dhr.CoVcEekelen - comm. van houtbewerlrai
mw c 0 „Eppenga-~ v •d. PIoeg- c omm • van hand-4

arbeid
C'.vv, MnTerpstra~Vad« Voort —comm. van judoi
mvii e Aode Waa.l—Mulder- conrnio van muziek»

==Peuterspeelzaal==

: b'lLe heeft er op de maandagochtend, van
Ionpvoer half acht tot half negen, even
: ^ijd om de peuterspeelzaal schoon te ma-
jken?

IInlo 'Georgette Gulje, tel. 1H3,

-=Van wie is die deken?==

i ongeluk bij Hefbrug, heeft iemand een
;dekea afgestaan; deze deken is terugge-
jhracht_bij brugwachter Verhoef. De eige-
maar kan haar daar terughalen.

== GEVONDEN! ! !:===

;:eGji huissleutel in etui van Heijmeijer
faf te halen bij Mevr. Plas, De Pillen 4

==Prinses Beatrixfonds==

Hei". Prinses Beatrixfonds zag zich bij de
jaarlijkse collecte in de gemeente Broek

Waterland gesteund met een bedragvan'
If 630, — .
Hlervan leverde Uitdam het aandeel van
/ 54,93 en Zuiderwoude van / 32,82.
Heel veel dank aan collecterende en ge—
versi ^ .

J.H oNiemeijer—Schoemakers

==Het Groene Kruis=i=

'̂9 Najaarsledenvergadering van
deProVo Noordhollandse vereniging "Het
iGroene Kruis", afd. Broek in Waterland
iZ«.l worden gehouden op dinsdag 19 nov a.si
an het Wijkgebouw; aanvang 20,30 uur i

I

Agenda;
Opening door de voorzitter'

2. Wotulen voorjaarsledenvergadering 1974
3. Begroting 1975
4. Benoeming kaskommissie
5. Bestuursverkiezing. Zoals reeds in de

voorjaarsledenvergadering is medege-
deeld is de voorzitter, de heer
H.W. Eppenga, aftredend en niet her-
kiesbaar. Het bestuur stelt als kan-
didaat voor deze vakature de heer
G. Vo Velden.

Tevens zal door het gemeentebestUur
een vertegenwoordiger dienen te wordeh
benoemd.

6• Rondvraag
7« Sluitingo

==Burgerlijke Stand==

Geboren: Myrthe en Nienke dochters. v^
Paul Mertz en Neeltje A van
Wordragen :

Hieronymus D zp.on van Cornelis
J.j. van Maanen en ffetria E.
V/iersraa. •

==Oud-Papier-Akties o .1. s. I—"
Deze ophaalaktie zal plaatsvinden in de
volgende perioden:
28 okt t/m 1 nov
25 nov t/m 29 nov
6 jan t/m 10 jan
4 feb t/m 7 feb

3 mrt t/m 7 mrt.
8 apr t/m 12 apr
13niei t/m 17 mei
l6jun t/m 20 jun

==Unicef==
Vanaf 1 oktober zijn de bekendp Uhicef-
kaarten, minikaartjes.en agenda's weer
verkrijgbaar bij:
Mwo J.C. Eppenga, Buitenweeren 1,
telol463

Spreuk van de week:

jHecht u nog waarde aan een kinderleven?!
jHaast u de UNICEF nog iets te geven.

iBloemen bestellen
"AROSA" bellen

iGalggouw 28, -Broek in Waterland tel".l684
ibog.g. 020-731524. _ I

Voor gezinsverzorging en bejaardenihulp j
jkiint u zich wenden tot |
iMw. van Montfrans, Havenrak 27V ' ' ^
jtelo 1273 of • ;
iZr, Grouse, tel 1253

;UW BRUILOET - RECEPTIE
OF FAMILIEFEESTJE

wordt uitstekend verzorgd door

jRESTAURANT "CONCORDIA"

annex slijterij

iDo'rpsstraat 1, Broek in Waterland,
itel. 02903 - 1206

iGediplomeerd pedicure. Mw. F.Brouwer
jws a/d Broekermeerdijk 6, tel 02903-
|Behandeling na afspraak ook aan huis
jOp advies van de dokter ook aanraeten
;Steunzolen en elastieke kousen.
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