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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING J)B BROEKER GEMEENSCHAP"

^ecretariaat ^Stichting
"De Broeker Gemeenschap", Mw.B.Blufpand-
Sinot, De Draai 38, tel.3120.

' ==AGENDA==

llnov St.Maarten

15npv I. Jeugdhuis: film Kanonnen van
Navarone .

li. Klaverjasclub Zuiderwoude:
feestavond

l^nov Jeugdhuis: film Alleen op de wereld
15nov Nut : filmavond KNZHRM
17nov I. NCVB : Zr. E.v.d.Ploeg over

"Rheuma"

II, Jubileumcommissie SDOB: klaver-

jasavond (kantine)
19110V Verkoopdag Roode Kruis (wijkgebouw

Greene Kruis)
20nov I, ^intocht. Sint Nlc.olaas

II. Plattelandsvrpu.W;en: feestavond
tgv 30-oarig bestaan

III, Toneelver. "Tracht": uitvoering
' in Dorpshuis Zuiderwoud
25nov Vergadering gemeenteraad
24nov PvdA- : jaarvergadering (Bij-

kerk)
27nov I, Jeugdhuis: Band Stampei

II, Toneelver. "Tracht" uitvoering
in Dorpshuis Zuiderwoud

^dec Jeugdhuis: St. Nicolaasfeest
9dec Toneeluitvoering voor kinderen o.l

scholen Broek, Zuider
woude,- Uitdara

lOdec Toneeluitvoering voor ouderen
• • p.l.s. Havenrakkers

10/11/12 d-ec Tentoonstelling Kleindieren
sportvereniging

lldec Jeugdhui's: Band Timber
15dec' NC-VB- : Kerstavond
2ldec Plattelandsvrouwen: Kerstavond

25dec Jeugdhuis: Kerstraaaltijd
l8jan Nut : De natuur staat voor u

klaar

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

mrt Nut : Rijkspolitiekapel
apr Nut : Creatieve avond

Redactie-adres mededelingenblad:
H.W, Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1^65

==OPBRBNGST COLLECTEN==

De aktie voor de Vluchtelingenhulp heeft
opgebracht / 6l49?56, gesplitst als
volgt: Uitdam f 138,57» Zuiderwoude
/ 666,56, Broek f 53^^»63* Hiermede is
het streefbedrag ad f 1,25 per inv/oner
ruimschoots overschreden. Het geraiddelde
bedroeg f 2,35 per inwoner, waardoor
Broek in .Waterland in totaal .12 vluch-
telingen heeft kunnen helpen. Voorwaar
een mooi resultaat, hetwelk 00k tijdens
de t.v.-uitzending werd vermeld.

De Burgemeester van Broek in Waterl.
H. te Boekhorst

De Nationale Kollekte voor de Geestelijk
Gehandicapten heeft met Uitdam en Zuider
woude erbij / 696,82 opgebracht. Allen,
die gaven en raeewerkten, hartelijk dank.

Mevr. A.F.de IVaal-Mulder

De in Broek in Waterland gehouden col
lect e van het Nationaal Jeugd Fonds,het
fonds van Jantje Beton, heeft in totaal
f 527,79 opgebracht.

==INTOCHT ST. NICOLAAS==r

Zaterdag,, 20 -november a.s. doet de Sint
weer zijn intrede in Broek, Om 11.00 uur
zal hij per boot arriveren aan de loswal
nabij perceel Eilandweg 3- Vandaar trekt
hij te paard met zijn Pieten naar het
geraeentehuis, waar hij officieel wordt
ontvangen. Daarna gaat hij naar het
Broeker Huis, waar ieder kind tussen
12.00 en .13.00 uur een persoonlijk woord
met de Goedheiligman kan wisselen. De
Broeker gemeenschap hoopt- dat velen Sint
bij zijn aankomst zullen verwelkomen!

==KLAVERJASGLUB ZUIDERWOUDE==

De Klaverjasclub Zuiderwoude houdt een. •
feestavond in het Dorpshuis op zaterdag
13 nov. a.s. met een optreden van de
toneelver, "Zuiderwoude" . Dansen^^^^



==S.D.a.B. - 50 JAAR=:=
;• In 1161; kader van h©!; bsstaan
i .van de voetbalvereniging S.D.O.B. bestaan
: er plannen om te komen tot de uitgave van
; ©en jubileumboek. Hiervoor wordt d© m©d©-
; jerking ingeroepen van hen die over de
I^period© 1928-1953 gegevens kunnen ver-
i schaffen in de vorm van foto*s, arti-
I kelen etc. Reakties op deze oproep
I worden gaarne ingewacht bij C.Leegwater,
i Dokter C. Bakkerstraat 15, Broek in
i Waterland (tel.1339)*

I De jubileurakommissie "S.D.O.B.-50 jaar"
I is met haar werkzaamheden begonnen. In
I 1978 zal het 50-jarig bestaan van de
i vereniging op passende wijze dienen te
I worden gevi.erd. Voor het orgajiiseren van -I
I een dergelijk feest zullen de nodige

financien op tafel moeten worden gebracht.'
Derhalve zullen er - aktiviteit-en worden
georganisoerd om een financi^e -basis,
te verkrijgen.
Tiaterdag 6: noVembeir j.l,. werd in de
S,D.O.B»—kantine een kienavond georga— ' •
niseei'd^....die..-eeii.net.to-opbrengst had van '
ruim f 700,—» i^n fantastische start,
mede mogelijk g^a^t door; de plaatso-
lijke middehstand en particulieren die
spontaan vele prijzen .ter beschikkirig
jiadden gesteld., •met •als hoofdprijs een'
rijwiel aangebodan door l7.v.d.Starre,
op iiiitiatief van Rsileigh-direkteur •
J.J.M.van Doornik.. Veol dank zijn wij in
^it verband verschuldigd aan raevr. H.
Leegwater-Hooyberg^ die als organisatrice
optrad.
De volgende aktiviteit zal plaatsvinderi'
op woensdag-17 november a.s. In de kan
tine zal dan eon.koppelklaverjaswedstrijc
v/orden georganiseerd, waarvan de baten
wederom in de jubileumkas zullen vloeien-.

en alleen een dier en puur amateu-
ristisch.
De foto's zullen beoordeeld worden door
een deskundige Jury, t.w. de heer W,
van Rossum, de heer 0. de Gier en de
heer Ti Gideons©•
En 00k daaruit zal een keus gemaakt
worden weike met leuke prijzen beloond
worden. Reageer spontaan en doe mee
bm gezamenlijk ons 50-Jarig Jubileum
tot iets groots te maken*
Contact adres: Maja Schoon, Binnen
weeren 20, Broek in Waterland.

==DIERENKALENDER 1977==
Kalenders ten bate van de Dierenbe-
scherming, afdeling Purmerend-Water-
land zijn verkrijgbaar bij Edith Poolm
Molengouw 8, Broek in Waterland, tel.
1850. De kosten bedragen / ^,25 per
kalender.

' : ==MEN' SCHRiaPT;;0NS-=r:':-
Aehter in-onze tuin (aan de-Erven nrwP
staat een oud kinder-speelhuisje • I7ij
proberen het zo goed mogelijk.te be-,
waren en te onderhouden. Maar telkens
blijken een of meer indringers met een
steen de ruitjes te hebben.kapotge-
slagen. De dader(s?) ziJn natuiirlijk
onbekend. Misschien lezen ze di.t zelf
of lezen hun ouders het. Hopelijk ber.
seffen ze dan.hoe weinig heldhaftig hun
daden eigeniiJk zijn, en stoppen ze
met dit zinloos vernielen.

Eamilie. Niemeijer

. ==OUDERCOMMISSIE OPENBARE•KLEDTER-
SCHOOL "DE HAVENRAKKERS"=='

HierbiJ laten wij U de'samenstelling
van de oudercbmmissie woten., die op
27 oktober J.l. gekozen werd.
Voorzitter

Secretaresse
Penningmeester
Lid

Lid

Br-am van Dam '
Arina Kamminga-Mdssee
Bert Pronk

Nelke Bron ...

Els Luitjes

• ==kleindiersportvereniging jubileert=
vTer ere van '.t 50-:iarig jubipum heeft .
de Kleindiersportvereniging een teken-
wedstrijd -uitgcschreven voor scholieren '
der Gemeente Broek in Waterland van 6
t/m 12 Jaar (6e klas)^ Medewerking ver—
lenen'^de hbofd^en der O.L.-scholen, zodat
elk kind de geiegenheid.krijgt om mee te
doen, daar op de scholen papier met'
-^oorwa^den uitgereikt - en weer inge-
pomen zullen worden. Daar er echter in
^ovengenoemde leef.tiJd.agroep -kinderen
zijn^ d.ie elders een lagere school be-
zoeken, wordt de ..geiegenheid geboden,
^en deelname papier af te halen op het
adres: Binnenweeren 20., Jongelui, doe
allemaal Je best en vier ons Jubileum
mee onder het^ motto: TEKEN JE DIER.
Uiteraard worden de raeest originele per
3.eeftiJdsgroep door een deskundige Jury,
t.w. de heer D.Miranda, Mevr. A.v.El en'
de heer W.v.Bree beoordeeld en beloond
met leuke prij^en.

Nog even een geheugensteuntJe betreffende
de foto-wedstriJd.
piterste datum van inzending: .21.nov.
^.s., niaxiJaaal-_fijQrma^t-jQ-x-^^ j•, Ani<-<=>i'

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren : Marieke, dochter van G.Sanders^

en C.H.M. Tuip
Willemina, dochter van B.W,
Hoogendoorn en C.J..Hotting
Michael, zoon van M.H.Bos-
keraper
Marieke M.., doch^ter van
C.E.F.M.Gielen en M.C.G.Drion
Hendrik Felix, - 25 Jaar en
Rinskje Josina van Dongen,
19 Jaar
Joseph H.Mulders, ^5 Jaar en
Monique Th.M.Berger, 3^ Jaar
Marinus G.C.te Boekhorst,21
Jaar en Tanja Lebrun, 20 Jasir
Cornelis J.de Jong, 4^ Jaar
en Maria .So<M;ekouw, 30 Jaar

Ondertr.:

5ehuwd
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DEPARTEMENT BROEK IN IVATEHLAND

Films over BERGING EN ZEEVAART

zijn vaak erg boeiend en aangrijpend-
De afdeling propaganda van de Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-
Maatschappij zal voor ons een aantal
vertonen op maandag 15 november a«s» in
het Broekerhuis♦ Aanvang 20.00 uur.
Het programma luidt:

Filmjournaal
Hulp aan de "IVodan"
Van strandrover tot redder

PAUZE

De redding bij Latrabjarg
De laatste film behandelt de spectacu-
laire redding van de opvarenden van een
Engels vissersvaartuig voor de woeste
kust van IJsland.

18 .ianuari 1977; "De natuur staat voor
U klaar"«

==ROODE KRUIS==

De welfare van Broek in Waterland.komt
^^op vrijdag 19 november a.s. van 9 "tot

k uur-in het "Groene Kruisgebouv/" voor
de verkoop van handwerkeh e<d., ge-
maakt.door de bejaarden en gehandicapten
van ons dorp.
Er zijn weer vele mooie dingen, en .u
weet: wij zijn niet duur. Voor uw St.
Nicolaas inkopen naar "het Groene Kruis-
gebouw". STEUNT ONS WERK.

KOOPT BIJ ONS. „
Mevr.Franke

^=TONEELVERENIGING "TRACHT"==

Op zaterdag 20 en 2? nov. a.s. speelt de
Toneelver. "Tracht" "De bemoeial" door

Jack Popplewell.
Mrs. Piper, een werkster, speelt de
hoofdrol en men raoet terdege rekening
met haar houden, want ze bemoeit zich
overal mee.

Aanvang 20.15 i^ur in het Dorpshuis te
Zuiderwoude•

Kaartverkoop: Mevr. A.Drijver, Buiten-
weeren 17i tel. 1201
Fam. Tjerakes, Gouw 82B

De kaartverkoop start 15 nov. voor dona-
teurs. Vanaf 16 nov. zijn er koopkaarten
a / 5,50 verkrijgbaar.
27 nov. rijdt er een busje. Indien u hier
gebruik van wilt niaken, dient u dit op te
geven bij de kaartverkoopster voor
26 nov.
Vertrek: Hoek Eilandweg-Zuideinde 19«^5

uur. Even later bij het be-
jaardenhuis.

Terug : + 25.^5 uur uit Zuiderwoude.
Na afloop een gezellig samenzijn. V/e
hopen dat u in grote getale komt en
v/ensen u alvast een gezellige avond toe.

Toneelvereniging "Tracht"

==GEZINSHULP==

Voor gezinshulp kan men zich wenden tot
Mw, de Graaf, Eilandweg 1, tel.1449-
Spreekuur dagelijks aan huis van 8.30 -
9.30 uur.

==AFSCHEID"CONCORDIA"==

Daar het ons onmogelijk is een ieder
persoonlijk te bedanken, v/illen wij
langs deze weg iedereen dankzeggen
voor de enorme belangstelling op
onze afscheidsreceptie en voor de
vele bloemen en kado's die wij
mochten ontvangen.

Cor en Clara

de Vries.

==HEROPSNING"CONCORDIA"==

Het is ons een genoegen u raede te
delen dat wij ons op 1 november
1976 gevestigd hebben in het reeds
bestaande Cafe-Restaurant "Concordia"
Dorpsstraat 1, Broek in Waterland.
IViJ zouden het op prijs stellen als
u,.bij de heropening op 13 november
a.s. aanwezig zou kunnen zijn, een
en ander onder het genot van een
koele dronk.

Van 19.00-21.00 uur bent u van
harte welkom.

Bob en Roza v.d.Sloot

Ondertrouwd:

RINI TE BOEKHORST

en

TANJA LEBRUN

Receptie na huv/elijksvoltrekking
op zaterdag 27 november a.s. van
I5.OO-I6.3O uur in cafe Concordia.

De l^e november 1976 hopen onze
geliefde ouders en grootouders

C.NOOIJ en I.NOOIJ-SIJKEN

hun AO-jarige echtvereniging te
herdenken.

Gelegenheid voor felicitatie
tijdens een receptie op zaterdag
13 november a.s. vanaf 8.00 uur
n.m. in Motel Katv/oude.

Broek in Waterland: Andries en Nel
Katwoude : Alie en Jaap
Alkmaar : Corrie en Jan
Haarlem : Wil en Dick

en kleinkinderen

Alkmaar,
Diepenbrocklaan 23

==JAARVERGADERING PvdA==

Op woensdag 2k november a.s. om 20.30
houdt de afdeling Broek in Waterland
van'de Partij van de Arbeid haar jaar-
vergadering in de Bijkerk aan de Keern-
gouw. Aan de orde o.a. de diverse jaar-
verslagen (afdeling, gemeenteraadslid,
streekfederatie en gewest); bestuurs-
verkiezing; perikelen rond komende
Kamerverkiezingen.



^=^OPPASCSN?RAL£:== •
I Voor een oppas 's avonds of in de

schoolvakanties, ook voor overdag,
j kunt u bellen naar Mw, Kruidenier,
I Molengouw bij A8, tel. 1636.

IVilt u tijdig uv; oppas bestellen?.
U bent verplicht de meisjes naar
huis te brengen.

1.Us. -^-onderdag van de maand
! i-'etswinke], !
; ?.0 21 nur
I '-'ijkgebouw Greene Kruis

I - Hecentie of familie-
feestjo ;
vvoi'dt uitstekend verzorgd door

IffiSTAURANT "CONCORDIA"

o.iinr-}: slijterij
Dorpsstraat 1, Broek in Waterland
Tel. 02903 - 1206

UNICEF

Unicef wenskaarten, agenda's, mini-
kaartjes en bouivplaten zijn vanaf
1 oktober weer verkrijgbaar biJ:

. Mevr. Eppehga, Buitenweeren 1,
Ltol. 1465 _• • '

De Onderlinge Brandverzekering
"Broek in Waterland"

is er ook voor U !

uiterst lage premie
(vanaf 0,A0 per duizend)
coulante schade-afv/ikkeling
gei'ndexeerde polissen

Inlichtingen:

Broek in V/aterland: 02903-1269, 1619
Monnickendam : 02995-l8o4

Mevrouw F. Brouwer, Broekermeerdiik 6,
tel. 02903 - 1412
gediploheerd pedicure

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

Bloemen bestellen ??
-"A r -o 5 a bellen r i

Galggouw 28, Broek in Waterland,
tel. 1684, bgg. 020-731524

Spreuk van de week:

Maarten en Klaas
zijn in deze weken de baas!


