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OI^AAN DE STICHTING «PE DROHI^ER GEMEENSCEIAP'*
Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeens chap", MW. B. Blufpand-H.W. Eppenga, Bui.tenweeren 1,
Sinot, Dr.C.Bakkerstr. 12, tel. 1562

==AGEKDA==

13 nov Nut: Lazing hr. Pieron
1^ nov Torieelvero Tracht: uitvoering

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

van der Land m.m.v. Happy Gene
ration

19 nov Id NCVB: raw. v.d. Meij-de Leeuw
over: "Verpleging door de
eeuwen been"

==BAZAR ZgiDERWOUDE==

De fanfarehandwerkclub houdt weer haar
Jaarlijkse bazar op vrijdag 21 noveraber
a.s. in het Dorpshuis te Zuiderwoude van
's raiddags 2- tot 5 uur en *s avonds van
7- tot 11 uur. .

Er zijn vele attracties? o.a. kienen,
sjoelen enz.: en raobie prijzen te winnen
o.a. een tweepersoons-sprei.
Tevens ligt het in de bedoeling een rom-

II.Plattelandsvrouwen;Mw. van Heesraelraarkt te houden en raocht u ons hier-
over klederdracht-poppen

21 nov Bazar Zuiderwoude

22 nov lo Intocht St. Nicolaas
IIcToneelver. Tracht: uitvoering

(Dorpshuis Zuiderwoude)
25 nov Vergadering Geraeenteraad
26 nov Ledenvergadering Groene Kruis
28 nov Opening bejaardencentrura
12 t/m 1^ dec Kleindierensportver.:

tentoonstelling

dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond
dec NCVB: Kerstavond

dec Volkskerstzang
jan Nut: Cabaretavond
jan lo Plattelandsvrouwen:

jaarvergadering
IIoNCVB: raej. E.Gaaf, dietiste

feb Nut: Lezing Kolonel Boshardt
feb NCVB: jaarvergadering
mrt Nut: In<ira Karaajojo

voor nog iets aan te bieden hebben stellen
wij dit zeer op prijs en komen dit gaarne
bij u afhalen.
Dan graag een berichtje naar een van
onderstaande adressen;

Mevr. Trorap, Gouw 8if,Zuiderwoude,tel. 1^97
Mevr. V. Waveren, Wagengouw 4b,

==LEDENVERGADERING
GROENE_KRUIS==

AGENDA
16

17
21

15
21

5
18
16

Najaarsledenvergadering van het "Groene
Kruis" welke gehouden zal worden op
woensdag 26 noveraber 1975 o® 8.30 uur.
1. Opening
2. Notulen voorjaarsledenvergadering
3. Begroting 1976
4. Benoeraing kascoramissie
5. Bestuursmutatie: Aftredend Mevr.

Schipraolder (herkiesbaar)
18 mrt Plattelandsvrouwen: brandweeravond6. Rondvraag
l4 apr NCVB: mw.« T.H. Attema-Roosjen

"Het vierde kruiswoord"

12 mei NCVB: raw. M. de Zwart, raaat-
schappelijk werkster

20 mei Plattelandsvrouwen; uitstapje

==Sint Nicolaas==

Sint Nicolaas arriveert per'boot in
Broek in Waterland op zaterdag 22 novera-

;ter a.s. ora ca« 12-30 uur aan de loswal
^Eilandweg. Het.trouwe paardje voert de
ISint dan via CornoRoelestraat, Dr.Bak-
^kerstraat, Zuideinde, Eilandweg, Provin-
iciale weg en Havenrak, naar het geraeente-
ihuis. Ontvangst aldaar door de burgeraees
\ter' ca. 13-30 uur. Daarna begeeft Sint-
5Nicolaas zich naar het Broeker Huis >
iTussen l4.00- en I6.OO uur zijn daar kin
-deren welkora ora hera te begroeten. =

7. Sluiting

=:=BOUWBOND N.V.V. ==

Zaterdagraorgen 15 november a.s., tussen
9- en 12 uur is er gelegenheid ora 35dag-
en 7 weekzegels in te leveren.

P. Kooijraan
De Vennen 13
Broek in Waterland

SPREUK VAN DE WEEK

Broel:: "Haven"-plaats



==OPENING BROSKERHAVEN=:=
Op vrijdag 28 november a.s. zal het be-

. jaardenceiitrum "Broekerhaven" officieel
iv/orden geopend.
;In apriljvan dit jaar zijn de eerste be-
:\7oners in de 22 omliggende zorgwoningen
koraen wonen. In juli j.l, kwam het ver-
tzorgingstehuis gereed, waarna de direc-
:trice Mwo de Moed met haar personeel kon
ibeginnen met de verzorging van de ^0 be-
pvvoners die in de loop van die maand hun
iintrek in het nieuwe huis naraen.
;Tlians heeft het bestuur gemeend het be-
Ijaardencentrura op een feestelijke wijze te
;moeten openen en dit zal op de volgende
iviijze gaan gebeuren.
•!smorgens ora 10,00 uur ontvangst genodig-

den

10.30 uur overdracht van het

bejaardencentrura
"Broekerhaven" namens
h^t be&tuur - van • de

Stichting Nederlandse
- Centrale. voor. 'Huis-

vesting van Bejaarden
•. .^.:v . - afhvaarding van. het

• Centrum, door de Voor-

>j;.: • zit-ter van de St, te
Broek in Wat.erl.and,
ds, J. Hiensch,

. . f officiele opening doo
. H.G.M. te. Bo.ekhorst,

burgemeester van Broe
11*30- bezichtiging complex
12.13- recept.ie

:'s middags 13•30-- Open huis voor alle
tot . belangstellenden van

17*30- de Broeker gemeenschap
alsraede voor familie-

leden, vrienden en
; kennissen van de be-

• woners..

:'s avonds 20,00- een feestavond voor de
bejaarden met mede-
werking..-.";Van het caba
ret der lage landen ..er
de inmiddels gevormde
bewoners-commissie.

==STRAATVSBG-PHOEF==
Op woensdag 19 u.ovember a.s. wordt in het E
;dorp Broek in V/ateriand een proef genomen
;!ii3t een nieuw model.. .straatveeg-machine»
Teneinde het resultaat van de prpef zo
zuiver mogelijk te kunnen beoqrdelen en om
het vegen zo goed mogelijk tot zijn recht •
:te doen komen, wordt dringend verzocht die
.dag geen autoes in de straten geparkeerd ;
^te laten staan. Men wordt yerwezen naar de
;diverse parkeerterreintjes in ons dorp.

==NIBU\^ VAN'DE BEJAARDENCLUB==
De wekelijkse soosihiddagen op dinsdag in
;het Broeker Huis zijn weer begonnen, en
;dr heerst als van puds weer een gezellige
^temming. 4 November, ivas een "uitmiddag",
imet 83 personen zijn we in 2 bussen ge-
iStapt om de film "Dr. Pulder zaait papavers
jte bekijken. Na dp. filrn nog . een rondritje,.
:waarna de "chinees" werd bezocht. Zeer
;yoldaan kwamen we- om 8* uur weer in Broek
;aan.

: K
J's

.23 November houden we onze jaarvergade-
ring, om daarna nog even gezellig te
kienen. Korat dus alien!!!!Mi!

1 December korat St. Nicolaas weer per-
sbonlijk bij otts op bezoek. We beginnen
om 1.30 uur en rekenen op een heel fijne
middago

13 December zal toneelvereniging "Zuider-
woude" een toneelstuk voor ons opvoeren,
Nadere mededelingen volgen nog.
Nieuwe leden (60 jaar of ouder) zijn
van harte welkom.

==UNICEF==

Educoll I is de eerste van een serie

boeiend en opvoedkundig bouv/-
speelgoed, dat door Unicef
v/ordt uitgegeven;

Educoll I is geschikt voor elk kind dat
netjes met schaar en lijm kan
werken;

Educoll I is constructiespeelgoed dat
tegelijk v.oorlichting geeft

•-bv.er gewoonten en leefwijzen
van volkeren;

Educoll I be.oogt de mehs te leren achting
te hebben voor andere culturen;

Educoll I is voor f 12,30 verkrijgbaar
, bij raw. J.C. Eppenga-v.d.Ploeg

Buitenweeren. 1 tel. 1^63
(liefst na 16.OO uur).

=^=DANK3ETUIGING I==

Het gemeentebestuur wil langs deze weg
iedereen hartelijk.bedanken, die heeft
medegewerkt aan de opening van het niaivye
scholencomplex. Het zijn er vel.en geweest
waarvan een aantal anonieni.. Het openings-
feest is. .mede dankzij alle.r ber.eidheid
een groot feest geworden.. .De optocht van
de verklede kinderen-was een succes.

Het "open huis" des-.avonds heeft alle
verwachtingen oyertroffen. Een betere
start was niet denkbaar!!

==DANKBSTUIGING II==
Namens het onderwijzend personeel wil ik
alle verenigingen dankzeggen voor het
kado, hetwelk wij \ra.n de Broeker gemeen
schap raochten ontvangen ter gelegenheid
van de opening van de nieuwe school.

K. Swart

hoofd der school

==VERLOTING S.D.O.B.==r .

Woensdagmiddag 3 november j.l. heeft ten
overstaan" van notaris rar-. M.A. Wisselink
te Purmerend, de laatste trekking plaats-
gehad van de grote verloting van de
voetbalvereniging S.D.O.B,.
Bij de trekking kwam als eerste de hoofd-
prijs, een marina-gele VOLKSWAGEN 1200
uit de bus en v^el op lotnumraer 1970.
De overige winnende nummers waren:
3ii80een T.¥,tafel;4012 een gebloemd laken
+ een sloop; 3513 een rieten presenteer-
„blad; 1333 dr-ie voorraadbussen; 2294 een
badhanddoek met washandje en nagelvijl;
3638 een- glazeh flacon badschuira; 696
een raffia wandraap. Aangezien ruim een
derde van de loten niet was verkocht,- is
de netto-opbrengst voor S.D.O.B. ver
onder de verwachting gebleven.



?oor .zover •zulks- aog niet" is-t^schiad^,
kunnen de prijzen v/orden afgehaald bij
de familie Hoekstra, De Breeck 11 te
Broek in VVaterland.

De uitreiking van de hoofdprijs zal^^door
het S.D.O.B.-bestuur via een officiele

feestelijke bijeenkomst in het nie'uwe ,
clubhuis plaatsvinden.

• ==PRaMI5 HONINGVERBBTERING=
Da—aandachi:' v/ordt erqp gevestigd dat ook |
dit Jaar weer een z«g. ..ivinterwerkregeling
zal gelden binnen het kader -van de be-
schikking geldelijke steun verbetening
woningen en woonbuurten. Dit houdt'in,
dat de rijksbijdrage in de kosten van
woningverbetering met 2.0% kan v/orden ver-

Van de gelegenheid maken wij graag gebruik hoogd, indien de werkzaamheden geheel
om al degenen, die loten hebben gekocht
daarvoor hartelijk te bedanken.

Namens het bestuur van de

v.v. .S.D.O.B,

C. Leegv/ater, secretaris

=:=OPBRENGST KOLLSKTE== •
Namens de Nierstichting Nederland, harte
lijk dank voor uw bijdrage aan de collec-
te,

Het eindbedrag is / 7^1,64.

==NAAM NIEUIVE SCHOOL== . ^
Zoals een ieder wel zal weten is als

nieuwe naam voo.r het scholencomplex,
"Havenrakkers" u±t de busr gekomen.
Deze naam is ingezonden door mevr.G.Mertz
Roomeinde 45. •
De oudercqmuiissie dankt alle inzenders
voor hun medewerking

Oudercommissie

"Havenrakkers"

==OUDERGOiMMISSl'E KLEUTERVRSUGD==

binnen de periode van 1 november 19''5 tot
1 maart 1976 worden uitgevoerd.
Indien belanghebbend.en van deze regeling .
gebruik. wensen te maj^en, dienen zij .
contact op te nemen met de geraeente-
secretarie, alwaar zij inlichtingen
hieromtrent kunnen verkrijgen.

Het gemeentebestuur .

==VOLLEYBALVERENIGING "SPARTA"==

Het bestuur vraagt de aandacht van de
leden voor het volgendei Gebleken is,
dat in het bijzonder de groep dames,'
welke hun "trainingsuur hebbeh van 8'i'15-
tot 9.15 uur, zeer groot is. Dit heeft
het bestuur genoopt zich da^rover te be-
raden. Als oplossing is gekozen'het.. .
splitsen van deze. groep • Daar er niet .
meer uren begc.hikbaar zijn voor de huur
van de zaal, h'eefi;'..dit tot gevolg"'dat'er
een herziening van de indeling mdet ,k6rnen
Het bestuur- heeft voorshands beslote'n .de
volgende urenverdeling t'e maken:
7.-15 - 8,00 uur: heren; 8,00-8.45. uiir:

Op 2 oktob'e'r j,l, is bij algeraene stemming 1e groep dames; 8,45-9.30 .uur: 2e groep
een nieuwe oudercommissie gekozen, dames en 9.30 -10,15 uur: .recreanten.
In deze coramissie zijn de taken als volgt; In dit verband roept Het bestuur alle

bewone.rs van Broek in Waterland .welkeverdeeld:

Voorz'itster:

Secretaressq t

Mevr. M.de, Graaf-Baok!: competitie-verband, do oh wel voor
Eiland^ree 1, tel,P^rtijtae volleybal v/il-
Mpvr 'f T-iPP-rfpc;: ' spelen, op om lid te worden. Op dit

Kortin : moment is de belangstelling niet groot,
De Breeok 9"®tel l8l9^ervan overtuigd, dat er
„ „ „ ... \ zeker mensen zijn die de 5 sport voor
Hr, H.S. Wadman ^
Nieuwlend 20, tel.l670 n beoefenen. Meldt u
Mevr. CH.G.Kruidenier ^9^5). Contributxe /8,- per

Bakker

Penningraeester:

Lid: (i.z.zwemmen)
maand,

voorts zouden wij de leden willen op-
roepen hun financiele verplichtingen aan
de vereniging te voldoen, Dit kan ge-
schieden door storting op de rekening
van de vereniging bij de RABO-bank te
Broek in Waterland,

Molengouv/ 48, tel. 1636
Lid: (i.z.schoolkrant) Mevr.Boeleraa-

van der Wal

Laan44, tel. l462
Lid: (adviserend) Mevr. E.M. de Lange

Mercuriusweg 336
Purraerend,02990-27110
Mevr, A.A. van Rees

Leonard Sprin<^ '•laan55
Haarlem, 023- • •• 6l2

Lid: (adviserend)



Gediplotneerd pedicure.
Mevrouw F. Brouwer, Broekerraeerdijk
6, tel. 02903-1^12.
Behandeling na afspraak, 00k aan
huis.

Op advies van de dokter 00k aanmeteni
van steunzolen en elastieke kousen. i

Uw bruiloft - receptie of
farailiefeestje wordt uitstekend
verzorgd door

PSSTAURANT "CONCORDIA"

annex slijterij

Dorpsstraat 1, Broek in V/aterland
tel. 02903-12060

Voor gezins- en be.jaardenhulp
kuiit u zich wenden tot Mw. van Mont

frans, Havenrak 27j tel. 1273i
liefst tussen 13»00 - en lA.OO uur.

==VACATURE SCHOOLSGHOONMAAKSTER=:=:

Per 1 januari a.s. komt beschikbaar
de (part-time) functie van school-
schoonmaakster Ool.school II te Zui-
derwoude.

Met salaris voor deze functie bedraagt
f 289,19 per raaando Gegadigden kunnen
zich voor 1 december a.s. schriftelijk
wenden tot het gemeentebestuuro
Nadere inlichtingen omtrent werktijden
etc. kunnen verkregen worden.bij het
hoofd der school, de heer J.G. Buwalda

De Cnderlinge Brandverzekering
"Broek in V/aterland"

is er. ,00k voor u !

Uiterst lage premie (vanaf /0,^0 per
duizend)

Coulante sohade-afwikkeling
Geindexeerde polissen

Inlichtingen; Onderlinge Brand
verzekering

Broek in V/aterland: tel. *02903-1269
en 1619

Monnickendam: tel. 02995 - 180^

Bloemen bestellen

"AROSA" bellen

Galggouw 28, Broek in Waterland
i tel. 168A
jbgg. 020-75152^

==BURGERLIJKE STAND=::=:

geboren: Naomi d.Vo J« Bont en
McI. Klijn.

ondertr«;Jan H. van Zadelhof, oud 2A
jr. en
Bartha H„E. van Proosdij,
oud 22 jr.;

Jan Goedmaat, oud 26 jr.
en

Adolphina C.Th. Bronsvoort,
oud 2k jr.

ledere eerste donderdag van de
maand; V/ e t s w i n k e 1

van 20 - 21 uur in het Wijkgebouw,

1


