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OROAAN VAN DE STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap'S MwoBoBlufpand— HoWo Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot^ Dr-CoBakkerstr 12, tel. 1562 tel. 1^65

==AGENDA==

>sep Jeugdhuis: film Hodini
19sep Jeugdhuis: film De Witte Veer
23sep Plattelandsvrouwen: najaarsuit-

stapje
28sep Vergaderiag gemeenteraad
29kt Jeugdhuis: Band The Music Garden
56kt Nut: Cabaret "Vangrail"
7okt Plattelandsvrouwen: Zaanse dames

5 + 1
lOokt- NH-Kerki Jeugddienst Sipke v.d

Land mmv Sursum Corda
l6okt Jeugdhuis: film Het Zwarte Piraten-

schip
17pkt Jeugdhuis: film Aladins wonderlarap
20okt NCVB: dhr.Budding "De Taber-

nakel"

21okt Plattelandsvrouwen: mw.Brombacker-
de Visser over haar be-
roep als fysiotherapeute

u, okt Jeugdhuis: lezing
30okt Jeugdhuis: Band Two o'clock
13nDv Jeugdhuis: film Kanonnen van

Navarone
l4nov Jeugdhui.s: film Alleen op de wereld
15nov Nut: filmavond KNZHRM
17nov NCVB: Zr. E v.d
20nov Plattelandsvrouwen: feestavond tgv

30-jarig bestaan
27nov iJeugdhuis: Band Stamped

^dec Jeugdhuis: St. Nicolaasfeest
11de:c Jeugdhuis: Band Timber
15dec NCVB: Kerstavond
21dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond
23dec Jeugdhuis: Kerstmaaltijd
18Jan Nut: De natuur staat voor u

klaar•

17feb Nut: dhr. J. Kortenoever:
"Langs sloot en plas"

mrt Nut: Rijkspolitiekapel
apr Nut: Creatieve avond

Spreuk van de week:

Wie onze agenda.goed heeft gelezen,
Heeft een excuus om iedere avond weg

1- ' • te wezen

==STEUN AGRARIERS IVM DRQOGTE==
Tengevolge van de droogte-periode in de
afgelopen zomer zijn een aantal agrariers
in financiele moeilijkheden geraakt. Zij
zien.zich geplaatst voor extra kosten
voor veevoeder e.d., gepaard gaande met
inkomens-derving. Door de Minister van
Landbouw en Visserij en C.R.M. is een spe
cials regeling getroffen voor financiele
jlmlpverlening binnen het kader vain de
iRijksgroepsregeling Zelfstandigen.
Nadere inlichtingen over de inhoud van

deze regeling zijn te verkrijgen by de
p.andbouw-organisaties en ten kantore van
jde gemeenschappelyke sociale dienst
(Gemeentehuis te Monnickendam).

==OPENLUCHTBAL==
By het opmaken van de balans van het.
openluchtbal heeft het bestuur van de
Broeker Gemeenschap een flinke schadepost
moeten opnemen wegens gebroken en vermist
glaswerk. Tijdens die avond werd meerma-
len geconstateerd, dat moedwillig glazen
stuk werden gegooid I Dergelyke uitingen
van vernielzucht, leidende tot financiele

Ploeg "Rheuma" stroppen, moeten helaas aanleiding zyn
voor het bestuur om nauwkeurig te overwe-
gen, of volgend Jaar v;eer zo'n evenemeyt
kan worden gehouden. Het zou voor de vele
goedwillenden te betreuren ziJn, maar van
kapot glaswerk kan de schoorsteen niet
roken 1

Ook worden nog een aantal dienbladen ver
mist. Het bestuur verzoekt.. vriendelyk, die
by vergissing meegenoraen bladen alsnog
terug te bezorgen bij mevrouw Blufpand.

==MARKT=-

1a afloop van de markt ziJn twee klapta-
fels (vacantie-tafels) vermist. Zy waren
door een standhouder geplaatst en ge-
jruikt. Wie kan ons op het spoor helpen ?
'-lelding eveneens graag by mw. Blufpand.



OVERBLIJFGELEGENHETT)== - -
overbigtgeJ.egenheid voor "kinderen van 1 STAMn—

kleutersohool en lagere school heeft !- " f®, ?' R. oud 23 jaar en
-^-o—-ovuux- Kinaeren

kleuterschool en lagere school heeft
vanaf 16 augustus een vaste leidster.

tel/i98ir°''''
Incidentele opgaven en ook verzuim van
xnderen die reeds op vaste dagen komen

kunt u nu rechtstreeks aan haar doorge-
yen, s avonds tussen 19 - 20 uur en

s morgens tussen 8-9 uur.

Aanraeldingsformulieren verkrijgbaar b^:Ao Verstrate, Galggouw 20, telo 1557

raw

teresse en ballet
mw S, te Boekhorst-Vink, muziek
mw M. Keff, handenarbeid
nw M. Terpstfa, jiido
ir J Messeraaker, houtbewerken
Bovendien is besloten dat de kontributie
het komende.jaar gelijk zal blijven aan
ciie Van het yorige seizoen

==VERENiGING OUD-BROEK=r-

==REKREATIEVERENTfiTiyra~-

Overla;

Mul, Irma, oud 22 jr,
Mars, Gerrit, oud 76 jr e.v.
Go de Boer;
van der Lingen, Aafje Hendrika,
oud 66 jr eoVo Do Lof

-=NIEITWS VAN DE BEJAARDENSQQfl==
Ja, het zit er weer op. Met 50 personen
een fijne week naar Vledder. V;at is er
genoten; het pension was prima, de bus
en chauffeur eveneenso En wat is er veel

De iaarl | gehoord op onze zwerftochten
Vinn^ n l®denvergadering is weer ge-l prachtige Drenteo De ieuffd-aftreden van mevrouw (^ienst in de NH Lrk op z;ndagmor|en was
er in ! ®^ Waterdrinker hebben ®en fijn begin, 's Maandags eef be-
andArino- ®®^®®^stelling enige ver-i ket bijenmuseum en het schilder-
nTtls ToLl gevonden. Het ziet er I®®"ige Owelte. Dinsdags naar Leek, hetu ^8 volgt uit: Irfltuigmuseum en een boottooht op het

Eekelen, voorzitter en be- iLeekstermeer. Woensdag naar de Lrkt in
mw I Dnh^ °"''® i®®®^® i^®®®" ®® ®®'' St^horX
klfuterb^fir" '̂ ® huifkarrentocht doorKJ.euterballet ,het sleohte weer niet doorgaan en werd

van der Lugt-Fakkeldij, penningmees-i * zeemuseum bezooht. VrHdag nog een
resseenb^let !ff®®heidstocht. Oyeral werden wfh^r^e-.

e Boekhopst-v,nU ilijk ontvangen en rOMdgeleid, zodat we
jveel dingen beter z^n gaan begrijpeno
jDaarb^j nog de fijne kien-, rauziek- en
!feestavonden (met een echte modeshow)
|raaakten deze vakantie wel tot ietsheel
jb^jzonderso Het bestuur had wel alles
^ raaar de mensen hebbeIbet door de enorm fijne verstandhouding

^®®®^ semaakt.oktober is er^ een archeo-4?^"®^^S beginnen de soos-middagen
logische dag in Haarlem, iU komt toch ook ?rtn.-; j . ^J.O Bii. een arcn

dofr H Haarlem, georganiseerddoor de Stichting Culturele Raad Noord- i
oiiando Het programme bestaat uit lezingi^
b» een film en een tentoonstellingo Er
s ^peciale aandacht voor Amsterdam, Mon-I
ickendam, Alkmaar en vondsten by de
oogovenso De kosten bedragen, inclo mid-I
agmaalt^jd, / 7,50 popo Opgave is mogeiyki
ot^20 September via de secretaris van del

Broek in Waterland (HoM, i-
an_Montfrana. H®venrak 27, tevens iiel

bet .gehele programma). In het Araster- I
ams. Historisch Museum, Kalverstraat, is 1
rouwens tot 2b oktober een tentoonstel- i

vondsten rond het Iamrak die ook erg de moeite waard is !

==OPBRENGST COLLEOTE^^

o® in onsrp / bb8,92 opgebracht.
larteip dank voor uw bydrage en de kol-

ktanten voor hun medewerking.
C, Reijnders-de Waart

==GEZINSVER20RGIWfl==r |
t'^ingang van raaandag 6 September is
t leidster van de Gezinsverzorging en f
jaardenbulp in Broek in Waterland be-
emd:

^ mevrouw M„ de Graaf-Back
Eilandweg 1, Broek in-Waterland

De Graaf is als leidster voor de I
zinsverzorging de opvolgster van me-

vrouw Van MontfranSo

aartais'̂ %an^8^^n°"'̂ Q ^®S®^«''® spreekuur |[-^edere eerste DONDEKDAG van di maand
1? te^^l^on? 144^ '

Het Bestuur

Be Onderlinge Brandverzekering
"Broek in Waterland"

is er ook voor u !

Uiterst lage premie (vanaf / 0,b0 per
duizend)

-coulante schade afwikkeling
—geindexeerde poiissen

Inlichtingen:
Broek in Waterland: tel
Monnickendam: tel,

GEDIPLOMEERD PEDICURE

O2903-1269/I6IC
02995-l80b

Mevrouw F, Brouwer, Broekermeerdijk 6,
telo 02903 - lbl2

Behandeling na afspraak, ook aan huiso
Op advies van de dokter ook aanmeten
van steunzolen en elastieke kouseno

Uw bruiloft — Receptie
of familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door:

RESTAURANT "CONCORDIA"
annex siyterij ' •

Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland
02903 - 1206tel

W e t s wink e 1
in het Wjjkgebouw van 20o00 - 21,00


