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.==AGENDA==

i 29okt Jeugdhuis: lazing "Socials V^'etten"
i 30okt Jeugdhuis: Band Two o'clock

^nov Ontmoetingsavond nieuwe inwoners
j 6nov SDOB-jubileumcie: kienavond

(kantine)
I 11nov St. Maarten
I l3nov Jeugdhuis: film Kanonnen van

NavarqXhe
I l4nov Jeugdhuis: film Alleen op de wereld
I 15nov Nut: filmavond KNZHEM
: 17nov NCVB: Zr.E.Vcd.Ploeg over

"Rheuma"

i 20nov I. Intocht St. Nicolaas
lip Plattelandsvrouwen: feestavond

tgv 30-Jarig bestaan
i III. Toneelvero "Tracht"; uitvoering

in Dorpshuis Zuiderwoude
?7nov I. Jeugdhuis: Band Stampei

II. Toneelver. "Tracht" uitvoering
in Dorpshuis Zuiderwoude

4dec Jeugdhuis: St. Nicolaasfeest
16/11/12 dec Tentoonstelling Kleindieren-

sportvereniging
11dec Jeugdhuis: Band Timber
15dec NCVB: Kerstavond

21dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond
25dec Jeugdhuis: Kerstmaaltijd
l8jan Nut: Be natuur staat voor u

klaar

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

mrt Nut: Rijkspolitiekapel
apr Nut: Creatieve avond

==RECTIFICATIE==
In het stukje in ons vorig nummer over de
Fotowedstrijd voor Amateurs is het con-
tact-adres helaas verkeerd opgenomen.
Maja Schoon woont niet aan de Buitenweerehgiro- of bankcheque
doch aan de Binnenweeren nr. 20.

Bloemen bestellen ??

"A r o s a" bellen !I

tel. 168^, Galggouw 28, Broek in
Waterland. - bgg 020 - 73152^

Redactie-adres mededelingenblad;
H.V/« iCppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1^65

=:=VLUCHTELINGENAKTIE 1976==
Deze v;eek wordt gehouden de Vluchtelingen-
aktie 1976. Ook in onze gemeente zijn een;
groot aantal mensen bereid gevonden mee
te werken aan het welslagen van deze ac-
tie. Radio, t.v. en pers besteden de no-
dige aandacht aan dit gebeuren. V/aarom ?
Het is nu 10 jaar geleden (I966) dat een
soortgelijke actie in ons land werd ge
houden. Dank zij die toen gehouden aktie
hebben 30.000 Tibetaanse vluchtelingen
weer een menswaardig bestaan kunnen op-
bouwen zonder afhankelijk te zijn van de
steun van derden. Een zinvol resultaat !

Ook nu weer staat de hulp aan 30»000
vluchtelingen centraal. Met / 500,— per
vluchteling kunnen deze mensen worden ge-
holpen. Het klinkt voor ons fantastisch
dat een in onze ogen zo luttel bedrag
voldoende zou zijn, maar het is de waar-
heid. Met dit bedrag kan worden voorzien
zowel in het scheppen van een nieuw be-'
staan als in huisvesting, voeding en me-
dische verzorging-
Vijftien miljoen gulden is het streefbe-
drag voor de aktie in Nederland. Vertaald
voor onze gemeente betekent dat ca.

/ 3500,—o Dat moet kunnen !
Woensdagavond 27 oktober worden envelop-
pen bij u bezorgd, waar u uw financiele
bijdrage in kunt doen. Deze worden op vrij-
dagavond 29 oktober weer bij u opgehaald.
Meestal zult u de dames en heren, die bij
u langs komen wel kennen. Zij kunnen zich
echter ook legitiraeren door middel van
een kaartje, voorzien van het gemeente-
stempelp
Uw gift in de enveloppe mag zijn content
geld, maar ook een ingevuld en ondertekende

Mocht u niet in de

gelegenheid zijn om de gevulde enveloppe
mee te geven, dan kunt u ook altijd nog
gireren naar postgiro 999 ten name van
Vluchtelingenhulp, Den Haag.
Het kan zijn, dat bij uitzondering door
vergissingen niet iedereen persoonlijk
wordt bezocht.

z.o.z.



Ook dan blijft natuurlijk het bovenge-
noemde gironummer in de aandacht aanbe-
volen, maar het is ook mogelijk uw gift
af te geven bij de Rabo-bank (uiterlijk
vrijdagavond 29 oktober).
Ik vertrouw gaarne, dat wij met elkaar,

Uitdam, Zuiderwoude en Broek, er in
slagen ons aandeel in de aktie te leveren

De Burgemeester van
Broek in Waterland,
Ho te Boekhorst

=:=SDOB 50 JAAR==
I Ja, u leest het goed SoDoOoBo bestaat 50
I jaaPo Dit grote gebeuren zal echter eerst
1in 1978 plaatsvinden. Dientengevolge zul-
i len door de ingestelde jubileumcommissie
I diverse bijeenkomsten worden georgani-
i seerd, waarvoor uiteraard entree dan wel
i inkomsten uit voort zullen komeno
I Deze gelden zullen dan worden aangewend
I ter viering van het 50-3arig jubileumo
i Buiten de klaverjasdrive's eh andere
i kaartevenementen,* npg nader te organise—
j ren eveneroeuteni zulleh—eel^'vwer de' ge—
i bruikelijke kienavonden worden gehoudeno
i >.ki.enavonden zullen worden gehouden-—
i zowel voor Jong als oudo De eerste^kien-

zal- plaatsvinden op 6 november aoSo
|'^4'de. kantine op het voetbalveldo U zult
i zijp.h kunnen voorstellen, gezien het feit
i eerste avond is welke wordt
i verwachtingen van
i iu,]3i;leumcojnmissie zeer hoog gespannen
I iGreag-.iZouden wij een -ieder. die het
i sj®®t 3D0B meent, willen oprospsn om
I op. eerste avohd aanwezig te zi jno
iDeze avond zal begihnen om 21 uuro
I^o^is gebruikelijk stellen velen voor deze
Ikienavonden prijzenbeschikbaaro Het zal
idan ook deze keer weer bijzonder worden
igewaardeerd, indien mevrouw Leegwater
jDro Co Bakkerstraat.15 ( tel. 1339)
ideze prijzen ter hand worden gesteld, dan
Iwel wordt niedegedeeld, dat deze kunnen
Iworden afgehaaldo
iHet doet ons veel. genoegen u thans reeds
ite kunnen mededelen, dat de hoofdprijs
Ieen dames- of herenrijwiel zal zijn;
itevens kan worden vermeld, dat een heren-
jpolshorloge beschikbaar is gesteldo
jOp een nader te bepalen vrijdagavond zal
jvoor de jeugd ook nog een avond worden ge-
jorganiseerdo
IWilt u reeds nu in uw agenda notereh;
jo november 1976, negen uur *s avondso
jStelt u ons niet teleur, SoDoOoBo rekent
[op Uo

I De jubileumcommissieo

==IJSCLUB==:
Belangrijkste besluiten van de algemene
ledenvergadering van de IJsclub Broek in
Waterlando
I0 Gees Mul en Simon Tjemkes komen het

bestuur versterkeno
2o De kontributie wordt f 3,.— voor leden

tomo 15 jaar, f 5i-- voor leden boven l
. de 15 jaaro Donateurs betalen f k,—

Alles per jaar®
3o Er komt geen verzekering meer op de l

kontributiekaarten© -.Na bestudering
bl jjkt I

een en ander erg weinig in te houden en
zal dit in vrijwel alle gevallen onnodi- ;
ge dubbelverzekering betekeneno " 4
ho Op vrijdagavond 5 november gaan we

zeker met een voile bus naar de Jaap I
Edenbaauo Vertrek half acht parkeer- i
terrain Rabobanko

5o Getracht wordt in jariuari weer een
dansavond te organiseheno

Jaap Blakborn, seco

==PRINSES B£ATRIXFONDS== " " |
De collecte voor het gehandicapte kind
heeft in totaal met Uitdam en Zuiderwoude!
f 735»07 opgebrachto
Alle gevers en collectrices harteliik
danko

==VERLOREH==
Verloren van kapsalon naar de "Broeker-
haven" een damespruiko

Kapsalon Jan Kreetz

==BURGERLIJKE STAND== .
Geboren; Jeroen zoon- van Ro Gias-^if--

.....P o. Hagedoorn
Ondertro; Jan V/illem van Deursen, 23 jr

en Elisabeth Willy Boon, l8jr'«;.i
Gehuwd; Pieter Tho V/aterdrinlcer,-:^ 33

en Maria E Sligchers -3^ jro"' • •
Paulus. Tjemkes, oud 73 jaar
eoVo To de Waart

Overl.

TE KOOP GEVRAAGD "

-V antieke stoelen ^t~ tafel
•een klein tafeltje, grote en
kleine kast

•een grote stoel, behoeft niet bij
elkaar te passen en bekleding mag
versleten zijno

Do Kelderman,
telo 02903 - 1265

De Onderlinge Brandverzekerihg
"Broek in Waterland"

is er ook voor u !

-uiterst lage premie
-(vanaf 0,^0 per duizend)
-coulante schade-afwikkeling
-geindexeerde polissen

Inlichtingen!

Broek in Waterland; 02903-1269.I6I9
Monnickendam: •. 02995-180.^

Mevrouw Fo Brouv/er, Broekermeerdijk 6,
telo 02903 - IA12
GEDIPLOHEERD PEDICURE

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

Spreuk van de week:

Wegwerphaaro


