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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING JDE BROEKER GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap",Mw.B.Blufpand-
Sinot, Dr-C.Bakkerstr, 12, tel. 1562

S ==AGENDA==
10 jan I. Jeugdcentrum: film "The last

V/agon"
IIcS.D.O.B.: Jeugdkienavond

lljan Jeugdcentrum: jeugdfilm "De ge-
laarsde kat"

l^jan Nut: Cabar.etavond
173^^ SDOB: kienavond
21jan I. Plattelandsvrouwen:jaarverga-

dering
II. NCVB: mw. E. van den Doel-

Qaaf, dietiste
2^jan Jeugdcentrum: band Choice

Ifeb NH-Kerk: jeugddienst; ds Marais,
Purmerend m.m.v. Combo "Studio 72"

5feb Nut; lezing kolonel Boshardt
7feb Jeugdcentrum: film "Levensverhaal

Houdini"

8feb Jeugdcentrum: jeugdfilm "Sinbad
de Zeeman"

cillfeb Jeugdcentrum: band B.Z.N.
2^feb Nut: Indra Kamadjojo
25feb NCVB: jaarvergadering

6mrt Jeugdcentrum: film "Bandelero"
7mrt I. Jeugdcentrum: jeugdfilm

Hans en Grietje
II.NH-Kerk; jeugddienst; ds.

Buskes, Middelstum, m.m.v.
Holy Sound

l8mrt Plattelandsvrouwen: Brandweeravond
20mrt Jeugdcentrum: "Left Side"
5apr Jeugdcentrum: film "De Onoverwin-

neiyken"
4apr NH-Kerk; jeugddienst; ds-Biemond

Westgraftdijk, m.m.v. Jeugdfanfare
westgraf tdijk.

1^apr NCVB: mw- T.H. Attema-Roosjen
"Het vierde kruiswoord"

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

20mei Plattelandsvrouwen: uitstapje

==GELirKKIG NIEUWJAAR==

De medewerkers van de "Broeker Gemeen-

schap" wensen alle lezers het beste toe
voor het jaar 1978.

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

Moge voor alle inwoners van de gemeente
Broek in Waterland het jaar 1976 veel
heil en voorspoed brengen. Laten wij ho-
pen,dat wij gespaard blijven voor meer zwa^
re stormen, zowel letterlijk als figuurlijki

Voor de vele gelukwensen, die wij bij
gelegenheid van de jaarwisseling ont-
vingen, zeggen wij u gaarne dank-

Burgemeester en mevrouw
Te Boekhorst

=:=VERSCHIJNDATA===

Nu de feestdagen achter de rug zijn
verschijnt "De Broeker Gemeenschap"
weer regelmatig eens per 2 weken. Het
eerstvolgende nummer derhalve op 22/25
januari 1976. Kopij dient uiterlijk
19 januari a.s. in ons bezit te zijn.

==EEKREATIEVERENIGING==

De rekreatievereniging heeft tijdelijk
het oude gymnastieklokaal in gebruik
mogen nemen. Cm dit lokaal een wat aan-
trekkelijker aanzien te geven richten wij
het volgende verzoek tot u:
Kunt u ons helpen aan
oude maar in redelijke staat verkerende
gordijnen;
gemakkelijk te verzorgen planten;
een paar leuke stoere posters;
enkele, wel complete spelletjes en
boekjes of stripverhalen;
een ketel of snelkoker en een oude maar

wel bruikbare stofzuiger;
De afdeling handenarbeid kan nog wat
extra hulp bij de leiding gebruiken-
U hoeft niet perse elke week te helpen,
maar 1 x in de veertien dagen of 1 x in
de maand zou ook al fijn zijn. U hoeft
beslist niet buitengewoon handig of
creatief te zijn I
De handenarbeidcursus wordt op woensdag-
middag gegeven van I.30 uur - 2-30 uur
voor beide groepen.
De kontributie voor de leden bedraagt
f 4,50 per maand over te maken op (zoz)



door mw. F. Brouwer-v.a. Zee.

Een mooi succes voor decent en instruc
teur. Namens' de EHBO-vereniging Broek in
Waterland v/ensen wij alle geslaagden van
harte geluk met het behalen van hun di
ploma. Tenslotte wenst het bestuur van
uw vereniging u alien veel heil en zegen
in het jaar 1976-

Namens het bestuur

Go de Waarto

^=GEVONDEN==

een zilveren klompje van een bedelarm-
bandje (aan de Eilandweg), te bevragen
bij: mWo van Gog, Molengouw 17®

==BSJAARDENGYMNASTIEK==

De bejaardengymnastiek in het Wykgebouw
zal voortaan plaatsvinden op dinsdagmor-
gen vanaf 9®h5 uur- Nieuwe leden zi]n van

;harte welkom.

=.=BURGERLIJKE STAND==:

:Geboren: Tijl, z.v. R. Vos en F. den
Hartoogo.... .

.Gehuwd: Pieter van den Doel, 2k jr. en
Elly Gaaf, 22 jr.;
Frederik S Abbring Zk jr. en i
Petronella A M Sbbelaar, 21 jr.;
Jan Goedmaat, 26 jr. en
Adolphina C T Bronsvoort, Zk^r^

postgironr. 2S3"^^76•-t.n-v. Rekreatiever-.
eniging Broek in Waterland.
Inlichtingen en opgaven bij:
mw- J-Co Eppenga-Ved» Ploeg,
Buitenweeren 1, tel» 1^65-

Verder willen wij nog onder uw aandacht :
brengen dat u onze ^ 200 leden tellende
vereniging kunt steunen door donateur
te worden^ Inlichtingen hierover bij •
mwo Co Vode Lugt
Dfo Co Bakkerstraat 1^, tel. 13'!^

==SDOB kient weer—

Op zaterdag 10 januari a.Sc houdt SDOB
voor de jeugd in de kantine een kien-
avondo ledereen (diis ook degenen, die
geen lid van de voetbalvereniging zijn)
is van harte welkorao Aanvang half acht
noiiio

Op zaterdag, 1? januari doaoVo wordt er ;
weer gekiend in de SDOB-kantinOo
Dan is het de bedoeling, dat de ouderen
aan de beurt komen, maar ook de "rijpere"
jeugd is. uiteraard van-harte welkoiHo
Aanvang tussen""9';00"en 9t30"'uur noiiio
Er zijn prachtige prijzen te winnen, met
als'Kodfdprijs" een F I.E T S.

.z^^VERKOOP SCHOOLMEUBILAIR==

Op"zaterdagj 17 januari a-So is er nog
"gelegenheid tot aankoop van oud school-
meubilair van 9-30 - 10=30 uur in het
noodgebouw Roomeinde«

==:EHBO-EXAMEN^=

23 december 1975 vond het examen plaats
voor het EHBO-diplomao 19 Kandidaten na-
men hieraan deelo Het examen werd afge-
nomen door dr® Go Langelaar uit Zuider-;
woudeo Tot ieders tevredenheid deelde
dro Langelaar na het afnemen van het ex
amen mee, dat alle kandidaten geslaagd
zijn- Onze instructeur de heer Jo Duvi-
vie.r sprak vervolgens de kandidaten toe
eh spo-orde, hen aan, aich als lid bij de
vereniging aan te sluiten, om door oefe-

• ning hun EHBO-kennis te vermeerderen en
huh vaardigheid -steeds te vergroten om
paraat" te kunnen zijn wanneer zij bij een
ongeval v/orden geroepen-
"G'oede EHBO kan mensenlevens redden",
aldus de heer Duvivier-

Het zijn de dames uit Broek in Waterland:
mWoBoJo Boulengier-van Lopik
mwo Mo Gentenaar-B'oot

mWo Co de Jong-Dissel,
mwo MoAo Oud-Pretoriu's,
mwo Mo Tuinier-Thissen en'de, heren:.
Jo Kreetz, So Tuinier, J-Lovan Zwol-
Het zijn de dames uit Monnickendam:
rav/o ' J.'WoHo Boven-Rietraan ,

mWo JoAo de Boe'r-Koningen
mwo To van Erp-Hantz
mWo J; van Kranenburg-Idske en de heren:
Co de Boer, FoE-Jo Boveno
Het zijn de dames uit Markeni
mv/o Mo 'Visser-Appel,
mw. Fo Zeeman-Appel1 mej. E« Visser,
Vender uit Uitdam:

rhwo Go Porsius-Stooker, en' uit Landsmeer
mWo Y Schuurman-Dljkstra.
De cursus had onder leiding gestaan van
dr„ Co den Hartoog en instructeur de
heer J. Duvivier, daarbij bijgestaan .

Spreuk van de week:
Betaal uw plaatselijke belasting van
vorig jaar,
(anders llgt er 'n aanmaning voor u
klaar I)

Gevraagd: HUISHOUDSLIJKE HULP
voor 1 ochtend in de week

Mwo Koornneef, Dorpsstraat 4?
Zuiderv/oude - tel. 1815

Op de dag van de officiele opening van
het bejaardencentrum "Broekerhaven" op
vrijdag, 28. november 1975 heeft het Be- ,
stuur vele blijken van belangstelling
mogen ontvangen, hetgeen o.a. tot ui-
ting kwam door de bezoeken aan het t'e-
huis tljdens de middaguren van "het.- open
huis".

Vele bloemstukken en prachtige cadeaus
mochten in ontvangst worden genomen en
's avonds werd de feesfavond van de be-
woners opgeluisterd met het optreden
van "het cabaret der lage landen". •
Langs deze weg wil het Bestuur een ie-.
der bedanken die op .de een> of andere •
wijze heeft bijgedragen aan dez.e feeste-
lijke dago Bestuur van de Herv.

• Stichting voor bejaarden-
verzorging te Broek in Water-
land

==TELEAC=:=

; De redactie wil ge^-intere'sseerden gaarn
: ter kennis stellen van de Teleac-cursus
hBedreigde landschappen" die zal starten
; op zondag 8 februari- aoS.
; De cursusprijs bedraagt f 24,50 en be-
; staat uit o«ao l4 t.Vo-lessen, cursus-
•boek,syllabus, dokumentatiepakket, enz.


