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ORGAAN VAN DE STICHTING DROHKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap", Mw. B. Blufpand- H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Dr.C.Bakkerstr. 12, tel. 1562 tel. 1^65

==AGENgA==
27 nov Ouderavond o.l.s.-I (Havenrsikkers)

in school Nieuwland

28 nov Opening bejaardencentrum
29 nov I Gud-papier-aktie o.l.s.-I

II Jeugdcentrum: film "The Hellfire
club"

30 nov Jeugdcentrum: kleuterfilm
"Doornroosje"

6 dec Jeugdcentrum: band Jen Rog
12 t/m 1^ dec Kleindierensportver.:

tentoonstelling
16 dec PlatteiandsVrouv/en: Kerstavond

17 dec NCVB: Kerstavond
20 dec Jeugdcentrum: film "Het huis der

grUwelen"
21 dec I Volkskerstzang

27 dec Jeugdcentrum: band Next One
10 jan Jeugdcentrum; film "The last wagon'
11 jan Jeugdcentrum: jeugdfilm "De ge-

laarsde kat"

13 jan Nut: Cabaretavond
21 jan I Plattelandsvrouwen: jaarvergader,
2 II NCVB: mej. E. Gaaf, dietiste
2k jan Jeugdcentrum: band Choice

5 feb Nut: lezing Kolonel Boshardt
7 feb Jeugdcentrum: film "Levensverhaal

Houdini"

8 feb Jeugdcentrum: jeugdfilm "Sinbad de
Zeeman"

18 feb NCVB: jaarvergadering
21 feb Jeugdcentrum: band B.Z.N.,

6 mrt Jeugdcentrum: film "Bandelero"
7 mrt Jeugdcentrum: jeugdfilm "Hans en

Grietje"
16 mrt Nut: Indra Kamajojo
18 mrt Plattelandsvrouwen: brandv^eeravond
20 mrt Jeugdcentrum: "Left Side"

3 apr Jeugdcentrum: film "De Onoverwinne-
lijken"

14 apr NCVB; mw. T.H. Attema-Roosjen
"Het vierde kruiswoord"

12 mei NCVB: mw. M. de Zwart, maatschap-
pelijk werkster

20 mei Plattelandsvrouwen: uitstapje

==VREEMDELINGEN«-ADMINISTRATIE=:=

Personen van niet-Nederlandse nationa-
liteit, welke in de gemeente verblyven
(anders dan voor een normale logeerpar-
tij) dienen zich te melden ter gemeente
secretarie (hr. Cornelissen). Bit op
grond van de vreemdelingen-wetgeving.
Bij niet-nakomen van deze verplichting
kunnen voor de desbetreffende persoon.
vervelende situaties ontstaan. . .

Omdat gebleken is, dat deze verplichting
niet altijd wordt nagekomen, zij hier
nog eens nadrukkeli jk daairop gewezen.
Degenen, die buitenlanders onderdak ver-
schaffen, wordt dringend aangeraden hun
gasten of huurders op een en ander te
wijzen,

II Jeugdcentrum: jeugdfilm "Valliant"====
==BUITENKANSJE==

Te koop staat een 2-wielige aanhangwa-
gen met slaapaccomodatie en tent (model
Travelsleeper)• Deze wagen is te be-
zichtigen bij het post-bureau van de
Rijkspolitie als achtergelaten door on-
bekenden.

Schriftelijke biedingen kunnen voor
15 december a.s. eveneens tot het post-
bureau worden gericht. Voor eventuele
bezichtiging melden bij de heer G. Reurs
Nieuwland 35

==OUDERCOMMISSIE KLEUTBRSCH00L==:^

De samenstelling van de oudercommissie
van de kleuterschool "De Havenrakkers"
aan het Nieuwland is voor het school-
jaar 1975-1976 als volgt:
Dhr. B.W. van Dam, voorzitter
Dhr. E. Pronk, penningmeester
mw. N.L. Bron-van Rijssel, lid
mw. G. Mertz-van Wordragen, lid
mw. G. Kok-van de Vendel, secretaresse.

G. Kok-van de Vendel,
Keerngouw 28



==VERSCHIJNDATA==
; In verband met de komende feestdagen

. >Taat- het verschi jningspatroon van
; ons blad enige wijzigingo Het eerstvol-
: gende numraer komt uit op 18/I9 december. ;
; Inieveren copij uiterlijk maandag, 15
; decembePo

: Oa.afna koraen v/e terug op 8/9 januari 1976:
: daarvoor in te leveren uiterlijk
: maandag, 5 januari 1976..

==SINT NICOLAAS==
: Onder prachtige weersomstandigheden heeft:
: oint Nicolaas afgelopen zatbrdag zijn
: inbrede in ons dorp gemaakt. Met een
: echte boot en een echt paard, vergezeld
: van echte zv/arte Pieten.
: 'let Fanfare~korps van Zuiderwoude zorgde ;

voor muzikale omlijsting. WiJ raenen niet
. ts kunnen nalaten op te merken, dat o.i.
; nieer Broekers aanwezig hadden kunnen zijn;
: bij ce aankorastplaats van de Sint.
: T'oen er vorig jaar geen intocht kon
; plaatsvinden, •was,-, er.. (g.erecht-vaardigde)
; kritieko Uaarom• was •nu:- g.erakend' -op •eeh ,
; massale opkomst. • •; :
• Desondanks-ffiag een-.en. ander-.geslaagd -wo-r—•
; den genoemd.yWij-hopen,.dat. 00k in-de ko~i
: mend© .jareri"dit evehemeri"&Id6brgang .bli^^ :
: vindeii.;.. ^ . • :

• • • • Red. • •

g=PARTIJ VAN DE' ARBEIt)== • ••
Binsdag, "11 nove'mber j.lo hield de 'PvdA

• aldeling Broek" in Waterland, haar' jaarVer-r
. gaderingo • • • . •• • . j... . ' - ;
• afdeling h'eeft -het afgelopen jaar haar :
; ledenbestand behoorli jk"-uitgebreid ' terwijl i
: tie-n l-edenvergaderingen -werdfen gehoudeny'''"
; De PvdA -Broek in "/aterlahd"'heeft: 'deel gel':

nomen aan -de discussie over- tiet nieiiwe •
; be-g'inselprogramma eh VoorstelI'e'n hierbni-
; trent- ingediehdIn 'de^ loop van di't jaar ;
: heeft de afdeling grot'e -^andacht geschon- :
; ken aan de woningsituatie in Broek en
: speciaal aan de uitbreiding van het aan-
; tal huurwoningen en-.r.'elatief goedkope
• koopwoningen'f In het kader hiervan werd'
. een aVbhd met' gedeputeerde Vkh der Knoop
; georganiseerd die door een •honderdfal mfen-
: sen werd bi-jgeivoohd. Het cbhtact met' 'd©' .•

v.'OnrhgboUivvei^enigihg "Meerveld"' werd vbprt-
: ge-zei., In de gemeenteraad heeft h'et gemeen-
;-ceraadsli'd verscHillendW Vobrsteiien in^e-i
; dieiid-r'- : •'' ' ' •• . • • • :
-cpenheid van" b-estuUr (door de'Raad aeh~

genoraen)' -
-lei; propageren van de bouw van huurwo-

; ningen en premiebouwwoningen. De PvdA
is voor het; iVerhogen yan...d.e -grondprijs
Voor d0-d-uurste kbopv/ohingen om de-ande—.•

; re koopwoni,ng.©p. goedkQp.^pr.. te maken,.
; Helaas st.ond-.de PvdA all,e.en -in deze. me- :

ning. ... , ;
: .-.fat betreft het onderwijs heeft de PvdA-
fractie zich .yooral ingezet pm de ejctra-
leerkracht vopr de o.l.s.-y te Zuiderjvoud.©';
te behouden^ •Betreffend.e de problemeh- .-a i
cver. de toelating van .een-gehandicapt.;
kind tot de kleuterschool te Broek zal de :
PvdA zov/el op landeli Jk"-^s plaatseljjk
niveau stappen ondernemeh-bm aan deze on- :
bevredigende situatie een positieve wen-

:ding- te geven.

ll
Op de jaarvergadering werd besloten tot
het in-stellen van een ombudsteam die zal

: proberen de bewoners van de gemeehte"
Broek in V/aterland die dat wensen te
helpen met allerlei sociale, Juridische,
of andere problemen. In het ombudsteam

;hebben zitting:
De heer J. Bron, De Breeck 19," Broek in
Waterland (02903^1727);
De heer G. van Velden, Dr. C. Bakker-
straat 11, Broek in I7aterland (02905-
1517);
Mevrouw IV, Swildens, Dorpsstraat 20,
Zuiderwoude (02903-I650) (coordinatrice)

Bij de bestuursverkiezing werd het vol-
gende bestuur gekozen:
-voorzitter: R.H. Kingma, Zuideindo 17a,
-secretaris: J. Blakborn, De Draai 5,
-penningmeester: P. Beets, C.Roelestr.2,
"leden: H, Hrffmann, Havenrak 11,

J. Bron, De Breeck 19i
K. Rozendaal, Dorpsstr, 18,
Zuiderwoude, . •

(Van redactie-wege.bekort)

' "==BURGERLIJKE' STA'nD== ' '
Onde'rtr.; Gornelis F Meerhoff ' 22 "jr •' en' i

. . Cornelia K vah-^Iaren, 2$ jr, .
Herman j. Schoon,. 29 jr., •en
Petrpnella'A Lof, RO-jr.

Gehuwd; Jan..H van. Zadelhof, 2k. jr. .en ;
Bartha.H.E, van Proosdjj, 22 jr.:

OVerleden;Tri jntj b'' Tf-omp'i oud. 55.jaar,
e,v, Po Pri js;. .........
Cornelia Elisabeth Boon, .,18 jr;;'
Aaltje v^ Zaaneh, oud 51 jp«' ;
e .v. C. van Dbngeh. " .

ledere eerste donderdag van de maand

W:.e .t- s w i -n k. e 1 . : •

van 20 - 21 uur in het IVykgebouw.

De Onderlinge Brandverzekeri-ng
• .."Broek'-in.; Waterland"

is "er 00k voor u !

uiterst lage premie .Kvanaf f 0,k0 .
per duizend) • • • •

coulante schade-afwikkeling
geind.exeerde pblis.seh

Inliohti-ngen; Onderlinge Brandver- • •
zekering

Broek in Waterland; tel. 1269' en.'l6'19

Monnickendam;. tel. 02995 - .l8o4 .

Voor gezins-' en bejaariiehhulp kunt
u zich wenden tot Mw. van Montfrans

Havenrak 27, tel. 1273 - liefst '

tussen 13.00 en I^.OQ uur. .-l

Spreuk van de. weeki

Met raelk meer big .1


