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BROEKER GEMEENSCHAP
VAN STICHTING „PE DROEK£R GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting
''De Broeker Gemeenschap"
Mw- Bo Blufpand-Sinot,
Dr.Co Bakkerstraat 12, tel. 1562

==AGENDA==

31 okt Jaarvergadering
2 nov Jeugdhuis: film

3 nov NoH. Kerk: Ds. Buskes(Grijpskerk)
m.m.v. "Happy Generation" uit
Purmerend

^ nov Nut: Muziekavond Robert en Anja
Lint (Broeker Huis)

7 nov Contact-avond nieuwe inwoners
(Concordia)
Nut: advocaten-spreekuur (wijkge-
bouw Groene Kruis)

9 nov SDOB: huis-aan-huis lotenverkoop-
aktie

Nut: ruilbeurs (o.l.s.-l)
11 nov St. Maarten

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

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

ledenvergadering (Wykgebouw)
20 nov NCVB: Mw. v.d. Laan-Boelens over

"abortus"
21 nov Plattelandsvrouwen: de handwerk- •

koffer

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

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

27 nov Toneeluitvoering o.l.s.-I
30 nov Jeugdhuis: film

8 dec N.H. Kerk Sipke v.d. Land m.m.v.
"Holy Sound"

13-15 dec Kleindierensportvereniging:
tentconstelling

17 dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond
18 dec NCVB; Kerstfeest
10 jan Nut: Cabaret der Lage Landen

(Broeker Huis)
15 jan NCVB: de heer Koops over "Het ge-

handicapte kind en zijn ouders"
21 jan Kleindierensportver.: Trekking ver

loting en prijsuitreiking

h feb Gymnastiekver
gadering

12 feb Nut: Lezing door J

0.1.s.-I

"Sparta" jaarver

Weggelaar

Redactie-adres mededelingenblad:
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. Iif65

naar aanleiding van 700-3arig bestaan van
de stad Amsterdam (Leerkamer)
18 feb. Plattelandsvrouwen: uitstapje

Ivest-friese Flora

26 feb NCVB; Jaarfeest

5 nirt Plattelandsvrouwen: Lezing
10 mrt Nut: Wina Born (Broeker Huis)
12 mrt NCVB: Mw. Altema-Roosjen over

"Hanna, de moeder van Samuel"
20 mrt Plattelandsvrouwen: lezing Jaap

Groen

16 apr Plattelandsvrouwen: exotisch fruit

NCVB: Dr. Fideldydop,kinderarts
6 mei Plattelandsvrouwen: uitstapje

Flevo Polder

l4 mei NCVB: huishoudelyke' vergadering
=!=== Plattelandsvrouwen: glasblazen====

^=CONTACT AVOND NIEUVJE INW0N£RS^=

Ook dit jaar organiseert de Stichting
De Broeker Gemeenschap weer een contact-
avond voor nieuwe inwoners. Voor zover

mogelijk zijn hiervoor persoonlijke uit-
nodigingen verzonden aan diegenen, die
sedert 1 november 1975 in deze geraeente
zijn komen wonen. Wellicht is daarbij
iemand over het hoofd gezien. Derhalve
worden alle betrokkenen langs deze weg
op de contact-avond gewezen. De avond
wordt gehouden in Cafe Concordia op 7 no
vember a.s. om 20.15 uur.
De bedoeling is om op informele wijze met
elkaar kennis te maken.

==NIEUWS VAN HET BEJAARDENCENTRUM^^

Zoals bekend, is op 4 oktober door de
heer C. Blora de eerste steen gelegd voor
het bejaardentehuis "Broekerhaven" en de
bouw vordert in een snel tempo. Naar ver-
wacht wordt, zullen in januari 1975 de
eerste huisjes voor bewoning gereed zijn.
Een flink aantal bejaarden van Broek heb-
ben zich al aangemeld voor het tehuis of

22 jati piartllL'ds^^ouwenrj-aarTergadering^® woningen. Maar toch blflkt,
dat nog verscheidenen van u, om welke re
dden dan ook, zich afzijdig houdt. En dat is
•nu iets, wat ons bestuur so jammer vindt,



want een groot aantal niet—Breakers
heeft zich al opgegeven om de plaatsen,
die door u niet ingenomen zullen v/orden
te bezetten« En v;e zijn echt al die jaren
bezig geweest om dit centrum te bouwen
voor Broekers, Zuiderwouders en Uitdam-
mers, dus voor u« Het zou zo Jammer zijn,
als we straks, als alles vol is, tegen u
neen moesten zeggen, omdat u te laat be-
sloten had om in te schrijveno En waarom
zou u dat overkomen ? De ervaring in an-
dere plaatsen leert, dat als het bordje
"vcl" op het tehuis staat, de wachtlijsten
lang worden en de plaatsingskansen klein*
Denkt u er nog eens ernstig over na»
't Kan nu^ogo

Het Bestuur van de Stichting®

==Parti.i van de Arbeid==
Op onze Jaarvergadering is een nieuw be
stuur gekozen, bestaande uit:
Bert Hoffmann, voorzitter, Havenrak 25t
tel» 1550
Roel Kingma.", Isec.retaris, Zuideinde
tel- 1517
Piet Beets, penningmeester, Corn. Roele-
straat 2, tel.. 1330
Jaap Blakborn, tweede secretaris, De Er
ven 16
Jan Bron, De Breeck 19, tel. 1727 (ge-
meenteraadslid)
Kees Rozendaal, vertegenwoordiger in het
district Waterland en het gewest Noord-
Hollaiid Noord van de PvdA, Dorpsstraat 20
tel. 1650.
Het nieuwe bestuur nodigt u uit onze ver-
gaderingen te bezoeken v/aar als vast a-
gendapunt de bespreking van de volgende
gemeenteraadsvergadering staat vermeld.
U kunt hierdoor' invloed verkrijgen bij de
bepaling van het standpunt van onze ver
tegenwoordiger in de raad. Invloed van de
Broekers op de raadswerkzaamheden mag niet
beperkt worden tot de vier-Jaarlijkse ver-
kiezingen. u 4- u 4.

Het Bestuur

rr=KQLLEKTE 0PBRENGST=:^
Bj,ina f 200,— meer opbrengst dan vorig
Jaar i

Heel hartelijk dank aan alle guile gevers
en enthousiaste kollektanten.
Broek in Waterland bracht f ^78,30 op
Zuiderwoude " 79,09 en
Uitdam " 20,80

totaal f 578,19
Namens alle geestelijk gehandicapten:
DANK U WELe ^ ^

L. Coumou-de Zwart

==advqkatenspreekuur=^ •
7 noveraber a.s, de eerste donderdag van de
maand, is er-weer •advocatenspreekuur. in
Bro.ek in v/aterland, in het Groene Kruisge-
bouw, Nieuwland 22 van 20.00 - 21.00 uur.
Op de andere donderdagavonden van de maand.
ziJn er spreekuren resp. in Edam, Monnickeh
dam en Volendam.

Heeft u problemen van Juridische aard, zo-
als familiezaken, geldkwesties, moeilijjhe-
den met kontrakten of iets dergelijks; komt
u gerust om advies vragen.
Grote problemen met de kleine lettertjes.
'Jacht niet tot de moeilijkheden er zyn,
maar voorkom ze. Vaak gebeurt het, dat men

ond-er-tekand~heef-t, tarwijl "men--eigenlijk
niet goed van de inhoud van het stuk op ;
de hoogte is. Heeft u daar 00k moeite
mee ? Staat u voor een besluit iets te

ondertekenen ? De advocaat op het spreek-
uur wil u graag helpen de moeilijke taal •
van kontrakten te verstaan.

Tegen vergoeding van f 2,30 krijgt u raad
bij voorbaat,
Kontaktadres: Dobber, tel. 1513-

=:^RUILBEURS=:=

Zaterdagmiddag, 9 noveraber van l4.00 -
16.00 uur wordt er in de o.l.s«-I aan
het Roomeinde door 't Nut een ruilbeurs i

georganiseerd. Voor inlichtingen kan men:
terecht bij de heer W.Drijver, tel. 1201

De kollekte t.b.v. de Blinden heeft op- |
gebracht: / ^83,57"
Hartelijk dank aan kollektanten en goede j
geefsters. m- 1
° raw. Tjemkes

==S-D.0.B. VRAAGT UW MEDEVJERKING=^

Het Bestuur van de y.v. SDOB heeft het
voornemen op 9 nov a.s, een huis-aan-huis
aktie ,te la.te.n plaatsvinden,waarbij loten
ter verkoop zullen worden aangeboden.
De opbrengst hiervan komt t.b.v. de nieuw
bouw kleedkamer en kantine-accomodatie.

Zoals een ieder bekend, zal het 2e voet-
balveld het volgend seizoen gereed zijn eh.
dat betekent dan dat met 2 velden slechts

•over 2 kleedkamers beschikt kan worden.

Deze situatie zal door de KNVB niet of

misschien slechts voor sen zeer korte pe
riods geaccepteerd worden. De noodzaak op
korte termijn met de nieuwbouw een aanvang
te nemen is daarom bijzonder groot.
De loten kosten f stuk en er vin-
den 5 trekkingen plaats. De hoofdprijzen
zijn: Volkswagen 1200, kleuren TV, 2-zits
bankje, stereo platenspeler, eethoek.
Uiteraard nog vele aantrekkelijke andere
prijzen zoals: smirna tafelkleed, voetbal-
schoenen (originele adidas),zuiver wollen
dekens, radio, leren voetbal, enz.
De 1e trekking-vindt plaats op 1 dec. a.s
Het zal bijzonder op prijs worden gesteld, 1
indien 00k op uw medewerking mag worden
gerekend. t u i 4.

J. Hoekstra

==BURGERLIJKE STAND==

Overleden: Paulus Breeder, oud 8l Jaar
w.v. Hilletje Meijn.

=^B0UWVAKKERS ATTENTIE=^

De plaatselijke vertegenwoordiger van het
Sociaal Fonds Bouwnijverheid, -P.Kooyman,
is verhuisd van Wagengouw 98 naar De' Ven^
nen 13, Broek in Waterland

Vrijdag, 15 noveraber a.s. is er gelegen-
heid om 30 dagzegels of 6 weekzegels in
te leveren. P. Kooyman, De Vennen l^-

=:=VERL0REN==

Jongenshorloge - merk Olympic
zwart leren bandje'
Gerard Wooldrik, Zuideinde 6r

Spreutc van de week:

Huilbeurs- -


