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Secretariaat Stichting Redactie-'adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap"«MwoBoBlufpand- H«V/o Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot^ Or.CaBakkerstr 12, telo 1562 tel. 1^65

==AGENDA==

2okt I. Opening peutelspeelzaal
II,Jeugdhuis; band The Music Garden

5okt Nut: Cabaret -"Vangrail"
7okt Plattelandsvrouwen: Zaanse dames 3+1
Ookt NH Kerk: Jeugddienst Sipke Vod,

Land mmv Sursum Corda
2okt Ouderavond o«loS«-I (Havenrakkers)
6okt Jeugdhuis: film Het Zwarte Pira-ten

sehip
7okt Jeugdhuis: film Aladins wonderlamp
Opkt NCVB: dhr,Budding "De tabelnakej."
lokt Plattelandsvrouwen: mwo Brombacker-

de Visser over haar be-
roep als fysiotherapeute

2okt Jeugdhuis: lezing "Sociale Wetten"
9okt Jeugdhuis: lezing "Sociale Wetten"
Ookt Jeugdhuis: Band Two o'clock
^oy Jeugdhuis: film Kanonnen van

Navaronne
+nov Jeugdhuis: film Alleen op de wereld
5nov Nut: filmavond KNZHRM
7nov NCVB: Zr.Eo Vod, Ploeg "Rheuma
Onov lo Plattelandsvrouwen: feestavond

t.goVo 30-jarig bestaan
II, Toneelver, "Tracht": uitvoering

in Dorpshuis Zuiderwoude
7nov I„ Jeugdhuis: Band Stamped

II. Toneelver. "Tracht": uitvoering
in Dorpshuis Zuiderwoude

kdec Jeugdhuis: St. Nicolaasfeest
Idee Jeugdhuis: Band Timber
5dec NCVB: Kerstavond
Idee Plattelandsvrouwen: Kerstavond

5dec Jeugdhuis: Kerstraaaltijd
Jjan Nut: De natuur staat vopr u

klaar

7feb Nut: dhr. J. Kprtenpever:
"Langs slppt en pias"

mrt Nut: Rijkspplitiekapel
apr Nut: Creatieve avpnd

==:UITNODIGING==

2aterdag, 2 oktober a.So zal de nieuwe
)eut;erspeelzaal in de oude lagere school

aan het Roomeinde officieel door de bur-
emeester worden geopend.

Daarna hpuden wij OPEN HUIS van 11,00 tpt
12,00 uur. In die tijd is er gelegenheid
vppr een ieder die belangstelling heeft,
de nieuwe peuterspeelzaal te bekijken.
In het bjjzonder npdigen wij hiertpe uit de
puders, die in het verleden peuters pp de
peuterspeelzaal hebben gehad.

Bestuur en leidsters

peuterspeelzaal
Brpek in V/aterland

==NUT==:

"Vangrail" vppr "'t Nut"

De ppeningsavpnd van dit seizpen zal wpr-
den gehpuden pp dinsdag, 5 pktpber a.s,
in "Het Brpeker Huis", Aanvang 20.30 uur.
De cabaret-grpep "Vangrail" bestaat uit
5 ledeh die alien afgestudeerd zijn van
Akademie vpor Kleinkunst, presenteert
heb programma:

"NIEUWE AVONTUREN"

Leden kunnen kaarten vpor deze avpnd
aanvragen by: mevrpuw M. Gielen,

Zuideinde 4, tel. i486

==BIBLIOTHEEK=r=:

Kinderbpekenweek 13 t/m 23 pktPber 1976,
Vanaf nu zullen aan de jeugdlezers t/m
12 jaar kleurplaten uitgedeeld wprden.
Met deze kleurplaten kunnen de jeugdle
zers meedoen aan een kleur- en raadwed-

strijd, Inleveren t/m de kinderbpeken
week; de allerlaatste dag is dus dpnder-
dag, 21 pktpber.

==UNICSF==

Unicefwenskaarten, agenda's, minikaar-
tjes en bpuwplaten zijn vanaf 1 pktpber
a.s. weer verkrijgbaar by:

mevrpuw Eppenga,
Buitenweeren 1,
tel. 1463



=:=REKREATIEVERENIGING==;
i Openbare balleties
jOp donderdag^ 7 oktober aoSo zal ieder
j die belangstelling heeft onze balletle
j sen kunnen bijwoneno Met iedereen bedo
ilen we 00k echt iedereen: oma, opa,
I tante, vader, raoeder, broer of zus van
I onze leerlingen, maar 00k zij die' mis-
i schien later zelf nog eens op balletle
I willen gaano
iDe lessen worden gehouden in de oude 1
: gere school aan het Roomeinde van:
Mb.15 - 17o00, 17o00 - 18.00 en 18.00
i 19-00 uur,

i (e)jVocr onze balletlessen hebben wij dringend
Ihulp nodig van een pianist(e) voor 1 of 2;
i uur per week. Het zal gaan om de lessen
ivan donderdag van 16.13 - 17,00 uur en
1 "" uur. Inlichtingen en aan-iraeldingen op de openbare les van 7 okto- I
Mer Czie boven) of by E. Dobber, tel.
I 15513, ... I

;Handenarbeid . ' '
|0p woensdag, 6 okto^r ,a.6,,. .beginnen. de Î
1hanuenarbeidlessen v/eer. We beginnen - i, 4.
:13^50, jaur...in deou^elagerescLolLn hJ if ! Semeentebestuur zyhi-de
iRooirieinde. - ?. ^°^^®^^®^®^gunningen afgegeve.n:
|0ok-nieuwe ieden vanaf 6 jaar zijn van
jharte Welkom. De konVributie. bedraagt
\f 't,50 per maand of / I,— oer week (dit
aaatste moet direkt, kontant betaald wor-
iaenl.

==OVERBLIJFGELEGENHEID=:=
(De overblijfgelegenheid blijkt in een
jbehoefte te voorzien. Op dit moment zijn
ô-n 3 kinderen ingeschreven, waarvan on~

jgeveer de helft regelmatig -komt, de ande--
iren komen incidenteel. _
jDit betekent dat er naast de.vaste leid-
jster ;aitijd een assistent-leidster aanwe-
:Zig moet zijn. Het betekent 00k, dat er.
i ij ^?iekte anderen beschikbaar moeten ziin
.om in te yallen. D^arom willen wij de
jgroep assistent-l^idsters uitbreiden.
jWy vragen: :
iMensen die bereid -zijn een of meer dagen i
;mevrouw De Gier, de vaste leidster, te •1
•assisteren bij de opvang van kinderen
:bussen 11.30 en 13-30 uur.
Moc bnze spijt zijn wij nog niet in staatM
ideze^assistente een vergpeding te betalenJ
(Nog.even dit: niet alleen nmeders'i^t
|Scnoqlgaande kinderen.zijn welkom, ieder .)
j le graag omgaat met kinderen kan zich
iraeldeho ' ' 1

ormatie- en opgave by;
;Ao /erstrate, Galggouw 20,
Itelo 1537- -i

^Verder hebben wij nog steeds behoefte aan i
boeken, strips en speelgoed.
pok vloerbedekking die wat geluiddempend I
iv^erkt IS zeer welkom. . I

Spreuk van de week;

En Ploeger, hij -boerde voort I

==BURGERLIJKE STAND==
eboreni Emiol zoon van J de Ruijg en

Ko Roodtv

CorneXis Jo de Jongj jaar
en Maria Soetekouw, 30 jaar,
Nicolaas Hogeveen, 39 jaar en
Jantina J WBohne, 23 jaaro
Monte Albert Visser, 28 jaar
e.v. P.H. van der Snoek;
Willemsen, Hendrik, cud 78 jr.
WoVo Ho Bosma®

ndertr

ehuwd:

verl.;

eboren te Amsterdam;
Michiel Gerard zoon van
J.GoG.M, van der Bom en
AoJo Mochtar.

-ADVERTEMTIE-

Schoonheidsspecialiste korat by u
aan huis, f 17,-- voor een gehele
behandeling.

Bel; 02293 - 1217 of .
02903 - 1.321 .

==C0LLECTEPLAN==; "" ' ^
Door het gemeentebestuur" zyhi "de voLgend*

periode: 27 September..- 3 oktober. 1976
•Prinses" Beatrix Fonds tob.v.
lichamelyk gehandicapten;

periode: k oktober - 10 oktober I976:
Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren, t.boV,
Direnbescherraing /

De Onderlinge Brandv.erzekering
"Broek in Waterland"-

is er 00k voor u !

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

-coulante schade-afwikkeling
-geindexeerde polissen

Inlichtingen:

Broek in Waterland;
Monnickendam:

02903-1269/1619
02993-1804

OPPASCENTRALE

Voor een oppas 's avonds of in de
schoolvakanties, ook voor pverdag,
kunt u bellen naar raevrouw" Kruidenier,
Molengouw bij 48, tel. 1636 '
Wilt u tijdig uw oppas bestellen ?•
U bent verplicht. de .meisjes naar .•
huis te brengen !

Bloemen bestellen ??
"A bellenr o s a I I

Galggouw 28, Broek in Waterland, tel.
16d^ bogog; 020 - 731524

•ledere eerste DONDERDAG van de maand

Wetswinkel

van 20 - 21 uur in het Wykgebouw van
het Groene Kruis.


