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Secretariaat Stichting Redaktie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschao". mevr.B.Blufpand- H.Vi. Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Pe Draai 38, tel. 5120 xtel. 1465" «

=s=AGENDA==

5^p t/m lokt:
Ot :

2okt :

Sokt :

5iiov :

3dec :
7jan :

kfeh :

Kollekte Nierstichting
Verg. Verkeerscommissie
(Onderwerp: Woonerven)
IJsclub: Ledenvergadering
(Concordia)
NCVB; Boekbespreking,
mevr.Goudappel-Bos, "Mijn
naam is ASHER LEV**.

NCVB; Creatieve avond o.l.v.
Christa Kuilman.

NCVB; Kerstavond.
NCVB; drs.Fafie over *'Gods-
dienstleraar op zijn werk".
NCVB; Jaarfeest.

==INLEVEREN KOPIJ==

Voor de goede orde publiceren we nogmaals
dat kopij ingeleverd dient te zijn maandag-
jjond voorafgaande aan de verscbijndatum.

R; adres voor inlevering is:
Buitenweeren 1.

!e vaak komt het nog voor dat kopjj voor het
mededelingenblad op het gemeentehuis wordt
ugeleverd of bij bestuursleden van de

Stichting. Dat is dus, u zult het begrijpen,
niet de bedoelingl

ssFEESTWEEK S.D.O.B.s=

50 jaar SDOB. De Feestweek is voorbij; de
rust is weergekeerd. Door de geweldige op-
komst is deze week zeer geslaagd. Aan alle
bezoekers onze hartelijke dank. Voor ons is
dat een steun geweest, terwijl daar uit
>leek dat de opzet van het geheel velen
heeft aangesproken. Dank zijn wij ook ver-
schuldigd aan de vele medewerkers. Door hun
medewerking en inzet is het mede te danken
dat de voetbalvereniging SDOB op een ge-
slaagde viering van het 50 jaar bestaan kan
terugzien.
Dat de gehele week zonder moeilijkheden en
buitensporigheden is verlopen stemt de jubi-
Leufflcommissie tot grote voldoening.
Pot slot een welgemeend woord van dank aan
de omwonenden van het parkeerterrein. V^ij
zijn er van overtuigd, dat de geluidsover-
Last van de feestweek niet altijd een onver-

deeld genoegen is geweest. Onze dank voor
het accepteren daarvanl

Namens de Jubileumcommissie
HoW. Eppenga, voorzitter.

=:=DONATIE BROEKER GEMEENSCHAP==

In de komende dagen zult u wederom een kwi-
tantie aangeboden krijgen ad. / 7t50.
Dit bedrag wordt aangewend ter bestrijding
van de kosten gepaard gaamde met de ver-
schijning van ons blad. Tot goed begrip dien
het volgende: Een ieder krijgt deze kwitan-
tie aangeboden, Uw bijdrage is echter geheel
vrijwilligo

==:OPBRENGST COLLECTE==

De kollekte voor het Koningin V/ilhelmina-
fohds heeft in onze gemeente f 1.79'^»28 op-
gebracht.
Gevers en kollektanten: Hartelijk Danki

Mevr. D.Geel

ssMEDEDELING GEMEENTEBESTUUR=:=

Betreft subsidie-aanvraag 19795
Plaatselijke verenigingen, instellingen e.d.
die nog geen aanvraagformulier voor gemeen-
tesubsidie ten behoeve van het jaar 1979
hebben- bntvangen en die wel een subsidie-
aanvraag willen indienen, kunnen ter ge-
meentesecretarie, afdeling financien, de
Erven 2, een dergelijk formulier verkrijgen
tot 15 oktober a.s.

.==UNICEF==

De nieuwe kollektie kerstkaarten is er weer:
gewone dubbele kaarten f 1,— per stuk;
minikaartjes f 0,50; prentbriefkaarten /0,50
agenda's / 15,50; correspondentiemap/ 15*—
(alles per stuk). De kaarten zijn vanaf
heden verkrijgbaar bij^ mevr. J.C.Eppenga-
v.d. Ploeg, Buitenweeten 1, tel. 1^65-

=sBROEKEB HUIS=g

Met ingang van 1 oktober aanstaande staat
Het Broeker Huis helemaal tot uw beschik-
king. z.o.z.



Het bestuur van het Broekr Huis wil| samen
met de gemeente, van het huis een trefpunt
maken van onze gemeenschap. De jeugdherberg
die nu in het gebouw zit verdwijnt.
Wat houdt dat in?

TJ k\int voor al uw vergaderingen, cursussen,
lessen, clubs, repetities, evenementen en
dergelijke na afspraak in Het Broeker Huis
terecht.

Wat kost dat?

/ dagdeel (ook *s avonds) voor
een van de kleine zalen;
/ 10,-- per dagdeel (ook 's avonds) wanneer
u een vaste afspraak heeft voor een deel
van het seizoen;
/ 25,—^ per dagdeel voor de grote zaal. Als
u er *s avonds gebruik van wilt maken neem
dan even kontakt met ons op«
Het Broeker Huis is groter dan de meesten
denken. Als u wilt komen kijkeh horen wij
dat graag van Uo Wij hopen wel dat u zich
de koffie (of lets anders) van het huis
goed laat smaken.
Als u ideeen heeft over wat er nog meer mo-
gelijk is in het Broeker Huis laat ons dat
dan weten. Ook voor ons is dit een hele
nieuwe situatie. Wij willen er graag samen
met u aan werken dat Het Broeker Huis een
centruB} wordt waar men graag komt en elkaar
spreekt. Hij hebben de indruk dat er be-
hoefte aan bestaato vVilt u ons hierbij hel-
pen? Het is de bedoeling om in de maand
januari een keer met de belanghebbenden en
belangstellenden om de tafel te^gaan zitten
om wensen en verlangens en ideeen te horen
wanneer we een paar maanden draaien • U krijgt
daarvoor een uitnodiging,
HET BRbEKERS HDIS VOOR DE BROEKBRSlSIl!
MAAK ER GEBRUIK VAN!III!I Afspraken en in-
lichtingen: mevr. P. van Schieveen, Broeker-j-
meerdijk 3» tel. 1253(11®fst tussen 5 eii 6)
of Frieda Dekker-Boschraa tel. 131^^ of 3126.

==Mp!pOLLEYBAL==
Woensdag van 16.^5 - 18.^5 uur trainen mi-
nivolleybal voor jongens en meisjes van
9-12 jaar o.l.v. de heer Andrea. Voor in-
lichtingen kunt u zich wenden tot mevr.
van Rijk, Moerland 13» tel. 1795; mevr.
Tensen, r.ieuwland 1^, tel. 1458.
Volleybal voort
Rekreanten op dinsdag van 22.00-23oOp uur.
Dames op vrijdag van 19*15-20.45 uur.
Heren op vrijdag van 20.45-22.00 uur.

==NIEUWS BEJAARbENSOOS==
Als u dit leest zijn ca. 50 leden bezig
aan een hopelijk heel fijne zonnige vakan-
tie in de prachtige omgeving van Oisterwijk,
Zaterdag a.s. om ongeveer 13•30 uur (dus
eerder dan verwacht was) hopen wij u weer
op het parkeerterrein en later bij het be-
jaardenhuis te mogen begroeten. Op dinsdag
12 September zijn onze wekeli.jkse soos-
middagen in het Broeker Huis van 1.30-4.30
uur weer begonnen. Nieuwe leden vanaf 60
jaar zijn weer van harte welkom. Gun uzelf
dit genoegen. De winteraktiviteiten staan
weer voor de deur.

Het Bestuur.

ssSPREUK VAN DE WEEK==

Als de wijnmaand is een feit,
^ L. j j _ : j

=:gREKR£ATIEVERENIGING==

De jaarlijkse ledenvergadering is weer ge-
houden. Door het aftreden van diverse be-
stuursleden hebben er enige veranderingen
in de bestuurssamenstelling plaatsgevonden
De samenstelling luidt nu:
J.C. van Eekelen, voorzitter, tel. 1790;
mv. A. Kamminga, secretariaat, tel.1779;
mv. C. Scholten, penningmeesterresse,tel.159
P. op der Heyde, houtbewerken, tel. 1872;
mv. R. Baltussen, ballet, tel. 1703;
mv. M. Vermeulen, handenarbeid, tel. 1928;
mv. M. Greve, judo, tel. 1725;
mv. A. Wiertz, muziek, tel. l445;
De afdeling handenarbeid zal woensdag
4 oktober a.s. weer van start gaan.

Het Bestuur

==VAM HET GEMEENTEBESTUURsg

Te uwer informatie geven wij u onderstaand
de PORTEFEUILLE- VERDBLING van het college
van burgemeester en wethouders dezer gemeen-
te:

Burgemeester: financien- personeelszaken-
coordinatie en representatie- volksgezond-
heid en milieuhygiene- openbare orde- b^*^d
weer- spreekuur huisvestingsaangelegenhe^en
Mw. G.W.van Montfrans-Hartman (1e loco):
ruimtelijke ordening (landinrichting en
agrairische zaken) onderwijs- welzijn-
maatschappelijke zorg.^
drs. R.H.Kingma (2e loco): openbare werken-
volkshuisvesting- verkeer- ruimtelijke .
ordening betrekking hebbende op volRshuis-
vesting. -===
'̂ -'̂ ^==:ADVERTENTIES==

TE KOOP: Piraatje, tel. 1770.

j BIBLIOTHEEK '
; bibliotheek geopend:

• maandag : 15•45 - 16.30 uur

donderdag
Robmeinde 3

19.00 - 20.30 uur
19.00 - 20.30 uur

! GEZINS- EN BEJAARDENHULP
! "
i Leidster: Mevr. M.de Graaf-Back,
I De Erven I8, tel. I716
! Spreekuur iedere werkdag van 8.30
' 9^30 uur.

1e donderdag van de maand:
w e t s w i- n k e 1 !

20.00 - 21.00 uur

Wijkgebouw Groene Kruis

De Onderlinge BrandverzekerinF
"Broek in Waterland** is er ook

voor u !

Uiterst lage premie (vanaf / 0,40 s
per duizend);
Coulante schade-afwikkeling;
geindexeerde polissen.

iInlichtingen: Onderlinge Brandver- j
I zekering !
Broek in Waterland: tel.02903-1269

.Monnickendam: tel.02995-1804 ;

jVanaT u"~weer 'Te"recTit~inet~ j
jai uw klokkenreparatie bij:Joop van Zwo
jpok antieke klokken'Xgeen horloges) j
Igediplomee?;d uurwerkmaker. j
iGalggouw 24. 'tfe'l. 1498. * I


