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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING „DE BROBF^R GEMEENSCHAP"

Secretariaat Sticiiting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap". Mw.B.Blufpand H.V/. Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Dr.C.Bakkerstr. 12, tel. 1562 tel.

==AGENDA==

16 okt Nut: Lezing door dokter C. den
Hartoog

18 okt Jeugdcentrum: band
23 okt Plattelandsvrouwen; voordrachts-

avond Nel Kars

28 okt Opening nieuwe scholencomplex
29 okt Vergadering Gemeenteraad
11 nov St. Maarten

13 nov Nut: Lezing hr.Pieron
14 nov Toneelver. Tracht: uitvoering

(Dorpshuis Zuiderwoude)
16 nov Jeugddienst in NH Kerk: Sipke

van der Land m.rn.v. Happy Gene- ••
ration

19 nov I. NCVB: raw. v.d.Meij-de Leeuw
over: "Verpleging door de
eeuwe.n heen"

II. Plattelandsvrouwen: raw.Van Hees

over klederdracht-poppen
22 nov I. Intocht St. Nicolaas

II. Toneelver. Tracht: uitvoering
(Dorpshuis Zuiderwoude)

12 t/ra l4 dec Kleindierensportver.: .
tentconstelling

16 dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond
17 dec NCVB: Kerstavond
21 dec Volkskerstzang
13 jan Nut: Cabaretavond
21 jan I. Plattelandrvrouwen: jaarverga-

dering
II. NCVB: mej. E. Gaaf., dietiste

5 feb Nut: Lezing Kolonel Bbshardt
18 feb NCVB: jaarvergadering
16 rart Nut: Indra Kamajojo
18 rart Plattelandsvrouwen: brandweeravpnd
1^ apr NCVB: raw. T.H. Atteraa-Roosjen

"Het vierde k'ruiswoord"

12 raei NCVB: raw. M. de Zwart, maatschap-
pelijk werkster

20 raei Plattelandsvrouv/en: uitst.apje

Spreuk van de week:

Op de nieuwe gyrazaal:

Naast je schoenen lopen.

==COLLECTE NIERSTICHTING==

De Nier Stichting Nederland en de Vere-
niging tot Steun aan de Nier Stichting
Nederland proberon vooral twee programraa-
punten te realiseren. En op korte terraijn.
1. Opvoering van het aantal niertrans-

plantaties tot ^00 per jaar
2. Uitbreiding van de mogelijkheid voor

patienten ora thuis zelf de kunstnier-
• behandeling toe te passen

En dat kan alleen gerealiseerd worden
met uw hulp. En u kunt helpen. Heel een-
voudig zelfs.

NIER STICHTING NEDERLAND

GIRONUMMER 388,000
LANDELIJKE COLLECTE VAN

20 t/m 25 OKTOBER 1975

De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zou

gaarne daraes willen hebben ora bij de huis-
aan-huis collecte te helpen. Wilt u dan
contact opnemen met raw. M.A. Greve-van
Geider, De Vennen 10 (tel. 1725)*

==OPEN HUIS==

Op 28 oktober a.s. ora 19-30 uur opent
het nieuwe scholencomplex" haar p'oorten
voor alle dorpsgenoten. U bent van harte
welkora ora deze nieuwe aanwinst in onze

geraeenschap te bezichtigen.
In de lokalen kunt u de visie van de

leerlingen -in de vorra van tekeningen- op
de bouw van dit complex bewonderen,
Voor de inwoners die hun Broeker school-

tijd al weer een poosje achter de rug
hebben is er een interessante expositie
van oude schoolfoto's en gemaakt school-
v/erk uit vroeger tijden.
Mogen wij op uw korast rekenen ?

Oudercoramissie o.l.s.-I

ledere eerste DONDERDAG van de

raaand We t s w i n k e 1 I

van 20 - 21 uur in het W^kgebouw



==PRINSES BEATRIX FONDS==
0? ccllecte voor het Prinses Beatrix

i'onds, voor poliopatienten en gehandi-
capten, heeft een bedrag van / 642,—
opgebracht in onze gemeente met TJitdara
en Zuiderwoude. Alle gevers en collec--
tanten hartelijk dank !

==UNICEF==

Unicef brengt dit jaar de eerste reeks
educatief speelgoed uit.
Deze serie bestaat uit vier bouwplaten
Voorstellende vier ivoningen uit Afrika,
Deze vier bouwplaten met beschrijving
van de leefwijze der bev/oners verpakt
in een map kosten f 12,50,
Misschien iets voor Sinterklaas ?
Verder weer kaarten, agenda's en mini-
kaartjes.
Verkrijgbaar bij: mw. J«C. Eppenga,

Buitenweeren 1,
(liefst na 4 uur) tel. 1465

==TPEKKII?G S..D.0.B.-rVERLOTING==:;--i.
Ten overstaah 'van notaris^';^^^ M'.'A," Wis-
selink te Purmerend is woensdagmiddag
8 'oktober j.l.' de vierde (tevens voor- '
laatste) trekking gehpuden van.-.de grote
"S.DoG.B.-verlot'ing" van de plaatselijke
Voe t balvere-ni ging.
De •Vvi^hiiende g'et'allen zi jn: •'
1e prij& (een kl.eurentelevisie) nr.' 3638
2e prigs '(een v/ollen' deken) -nr. 6444
3e prijs (een weekend-tas)-^ nr- 3492
4e prigs' (een vaSs) nr. 1l88'
5e -prijs (een schbrt", o'venwnnt en een z.g

aanpakket ge) nr7 '1166 '
6e prij^s (3 kop-en schotels) nr. 1997
7e prigs'-(een pTantenrek) nr. 4052
be prigs (een badhanddoek met bybehorend

washandge). nr. 1727«.

Voorzover dit nog niet is geschied kun-
nen de prigzen worden .afgehaald" bi,j de
familie Hoekstra, De'Breeck 11^le Broek
in V/aterland.

De laatste trekking, waarvoor nog een •
aantal loten- beschikbaar is en waarin de
hoofdprigs (een kever Volkswagen) tot de
prigzen'-behoort, zal naar alle waarschign-
I'ijkheid aan het' einde van deze maand v/or-
den -gehouden.

==BE.STUURSVERGADERING==: ' . •
"• -B'ROEKER •GEMEENSCHAP- '

Er zign wellicht perso'nen of verenigingen
e.d. in onze gemeente, die wel eens een
gesprekge zouden will-en hebben met het
bestuur van de Stichting De Broeker Ge-
meenschap. Dit zou kunnen betreffen be-
paalde w^ensen of ideeen, maar 00k kritiek
Het bestuur Van de Stichting staat voor
al deze^ dingen uiteraard open. Cm u de
gelegenheid te geveii hi erover met hef
bestuur te sprekeh, zullen de vergad'er-
data in het vervolg in dit blad w'brden
gepubliceerd". Tndien men ietS te berde
wil brengen, gelieve u.dit vooraf even
te melden bij de secretaresse, die dan
eentigdstip aangeeft, waarop u welkom
bent o

De eerstvolgende bestuursbigeenkomst wordt
gehouden op dinsdag, 11 november a.s."

==PAS 65==
Wig maken alle inwoners van de gemeente
die ouder zign dan 65 jaar alsmede hen,
die de leeftigd van 60 jaar hebben be-
reikt en gehuwd zijn met een 65-*plusser
er nogmaals op attent, dat zij ter ge-
meente-secretarie een pas 65 kunnen ver—
krijgen tegen betaling van f 6,50 en
onder overlegging van een ongebruikte
pasfotoe Deze pas biedt u veel voordeien
o.a. bij museum-bezoek,
De pas is onbeperkt geldig en kan 00k
worden gebruikt als legitimatie bij ban-
ken en postkantoren. V/ij geven alien,die
het aangaat in overweging deze pas aan
te schaffen. „ ,

net gemeentebestuur.

==BIJRGERLIJKE STAND==

Pieter Zee, oud 28 jaar en
Petronella L C Lieuwen, oud
26 jaar;
Paul F de Gier, oud 21 jaar en
Adriana E ^erkerk, oud 18 jr.

G^uw^ "dohannes Oskam, oud 21 jaar. en
• Hillechien- FryXihgh,'Voud. 3,8 g^ i

Ondertr.

BROEK IN WATERLAND . —
Galggouw '18 - landeligk gelegen."'-
helft van een dubbel. woohhuisje met
ca. 300 ni2 grondo - het woonhuis je
moet •inwendig verbouwd wbrden.

Vraagpri.js:62.000k.k.

BROEK IN WATERLAND.;! •.

Galggouw 20 - helft Van eeii dubbel '
woonhuis 'met c.v., garage" (4,5 x 9m)
en 318 ra2 grond. de woning; heeft
een L-vormige woonkamer met open'
haard, keuken, hal, "toilet, douche. -
1e verdieping; een slaapkamer.' -
meerdere slaapkameTs evtl;. mogelijk.

Onder de woning bevindt.zich een be-
tonnen. kelder van 75 cm.-hoogte. —het
geheel is in een uitstekende staat
van onderhoud. . .

Vraagprj.js: f 90.000,— k.k'. ' '

Inlichtinge.ilr .Sopar. jr ; . .>
Makelaar big o.g.
Koemarkt 8 Purmerend ^
tel. 02990-20097

De Onderlinge Brandverzekering
"Broek in Waterlahd" • '

is er - 00k; voor u ! . . .

Uiterst" lage premie (vanaf / 0,46 per
duizend)

Co'^lanto schade-afwikkeling
Geindexeerde polissen

Inlichtingen: Onderlinge Brandverzeke-
• ting • • -

Broek in Waterland: tel. 02903-1269
en 1619

Monnickendam: tel. 02995 - l8o4

Bloemen bestellen.
"Arosa" bellen.. • o • r 0 a


