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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DU STICHTING DROEf<LER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting

"De Broeker Gemeenschap", Mevr. B.Bluf-
pand'-Siriot, De Draai 3o, tel. 3120.

== AGENDA

: 27 sept. : Broeker Vrouv/encafe: Cafe-
avond (Broekerhuis)

'j 28 sept. : K.D.B.: Contactavond met
; keur.meester de Maar.
i 3 okt. : Vergadering Schoolraad.
j ^ okt. : NU^: Dr.C.denHarto^g, ver-
i slag "Zeilreis om de v;ereld"

6 okt. : K-.D.S.: Jongdierendag konijner
I 13 okt. t Plattelandsvrouwen:Een avond

over V/aterland" door de heer

Boheraen(V/eeshuis, H'dara)
17 okt. : N.C.V.B.: de heer Lam, on-

derv/erp; "Ness aramin".
23 okt. : Platte],^dsvrouv/en:Gezamen-

lij,k3 'avond met Honnikendam
Erugman's Poppentheater
(Verenigingsgeb. H'dam).

2 nov. : NUT:"Broekers voor Broekers"

13 nov. : NUT:Dia-avond over tuin en
tuinaanleg.

21 nov. : N.C.V.B,: Mevr.Voogd; onder-
vrerp "Mensendieok".

29 nov. ; Plattelandsvrouwen: koek
vergulden met Mevr.Jaburg.
(Broekerhuis)

12 dec. : N.C.V.B.: Kerstavond.

== VAN HET GEMEENTEBESTUUP

Spreekuur Burgemeester en V/ethouders.
Tijdens het op maandag 1 oktober a.s. te
houden maandelijkse spreekuur zal vanaf
19»00 uur we'thouder Mevr.v.Montfrans
zitting hebben.

== BROEKER GEMEEN5CHAP ==

Binnenkort komen we weer met de dona-

tiekaarten a /.7>50 bij U aan de deur.
Wij vertrouwen er op, dat U deze vrij-
willige bijdrage zult voldoen.

Het bestuur.

== DEZE WEEK: ==

Na 18 jaar is "Meester" Smit
voorgoed van ons heen gegaan.

Redactie-adres mededelingenblad:

Mevr, A.Drijver-Hoogland, Buitenweeren
17, Tel. 1201.

15 septeraber ging van ons heen op de
leeftijd van 83 jaar, mijn lieve,
zeer zorgzame man, onze lieve onver-
getelijke vader en grootvader

EV/OUD SMIT

echtgeno4)^ van Maria Aleida

Charlotte Du Pied

M.A.C, Smit - Du Pied

P.Smit

Th.i-i-G, -Sra-i-t--— Oterdoom •
Ewoud en Barbara

Thaliet

E.Smit

W.J.P.Smit - van Rossum

Ewoud en M£irjolijn
Roeland Jan

Marlot

Hoorn, 18 September 1979
Huize "V/esterhaven" K,1.17
Achteroin 1 ♦

De crematie heeft in stilte plaats-
gevonden.

== KINDERBOEKENWEEK ==:=

in \7aterland

in het kader

een opdracht
met opdracht—

de bibliotheek,

5.30-16.30 uur
9.00-20.30 uur
9.00-20.30 uur

Alle kinderen van Broek

van 4 t/m 12 jaar kunnen
van de kinderboekenweek

(kleurplaat - kleurplaat
rebus maken) afhalen in
Openingstijden:maandag 1

1

donderdag 1

==: KONINGIN WILHELMINA FONDS ==

De kollecte van het Koningin Wilhelmina
Fonds t.b.v, de kankerbestrijding heeft
het prachtige bedrag van /.1932,81
opgebracht. Gevers, kollectanten en
medev/erkers hartelijk dank.

Mevr. Geel.

== RTTRGERLIdKS STAND ==

Geboren: Frederik, zn van J.Oskam en
H.Frijlingh.



f == LUIKEN == 1

De luiken van onze voorgevel stonden^ j
3 weken geleden op de grond in de tuin |
cm gescliilderd te worden# Ze zijn sinds-|
dien spoorloos verdwenen. Wie weet er j
lets van ??? Ze horen bij ons huis» j

Fam. van Montfrans
tel. 12 73. I

== liUT == 1
Het leek ons een goed idee het winter- j
programma van het NUT op donderdag j
k oktober te starten met: j
Dr. C.den Hartoog, die vertelt over j
zijn "ZEILREIS" om de wereld". j
Plaats: Jeugdhuis aan de V/agengouw. j
Aanvang: 20.50 uur. |
Voorve koop alleen voor leden (op ver-
toon van lidmaatschapskaart 2 toegangs- j
bewijzen) bijiMevr. W.Nierop, Molengouw
25 en Mevr.A.Sv/art, Nieuwland 8.
Mochten er nog kaarten over zijn, dan
kunt U als U geen lid • • bent die aan
de zaal krijgen.

== GROTE KAMPIOEN ==

Een felicitatie gaat nit naar de heer
J.G.v.Teefelen, die zaterdag j.l. in [
Utrecht met zijn ezel "Bento van Meer- i
zicht" de ENIGE ECHTE KAMPIOEN van ]
Nederland is gevrorden. Dit houdt tevens |
in, dat Bento volgend jaar in Engeland :
mee gaat dingen naar de Wereldtitel. j
Voorvjaar geen kleinigheidl

== KLEINDIERSPORT-ACTIVITEITEN ==

Nu de organisatie toestanden rondom de
geslaagde "Dierenshow *79" weer achter
de rug zijn, gaan we ons weer richten
op diverse andere activiteiten. Zo is
er op a.s. vrijdagavond. 28 sept, een
contactavond in de brandv/eerkantine.

Een Bondskeurmeester zal ons div. zaken
op het gebied van konijnen komen uit-
leggen, Deze avond begint om 8.00 uur
en is voor een groot deel ook gericht
op de jeugd. V/ie iets meer v/il weten •
over zijn of haar"hui-skonijn" zal be-
slist een interessante avond hebben,
waarop "vragen" gerekend wordt.
lEDEREEN IS WELKOM!

Dan staat zaterdag 6 okt. a.s. weer cen-
traal voor de jongdierenkeuring van '
konijnen. Vanaf 10.00 uur zal keurraees-
ter B.Reraeijer Sr. weer een keuring
verrichten van uitsluitend jonge konij
nen, van leden der K.D.S. Echter «..*•

deze zaterdag mag lEDEREEN daar v/eer
gratis naar komen kijken. Plaats:
achter Nieuwland 8 in de schuur van
T.V/.Bruijn.

Ook zijn er al weer voorbereidingen
getroffen voor de grote december-ten-
toonstelling. Natuurlijk staan v/ij open
voor div. soorten suggesties, adviezen,
e.d., echter ook voor steun en medewer-
king.
V/ij gaan in verenigingsverband ook v/eer
deelnemen aan twee - nog grotere -
tentoonstellingen.

N.l. de landelijke "Gooilandshovx" in
Hilversum van 19 t/in 21 okt. en de land.
"SAVOA" in de nieuv/e S.A.I, te Amsterdam
van 25 t/m 25 nov.
Niet alleen het inzenden van dieren gaat
gecoordineerd, ook het TT-bezoek "doen"
we gezamenlijk.
Zo ook het inzenden aan en het bezoeken
van de vogeltentoonstellingen. De land.
EXOTIKA '79 in de Koningszaal van Artis
te Amsterdam van 2 t/m ^ nov. en de
Prov. TT in Haarlem van 21 t/m 25 dec.
Mocht er iemand zijn die daar interesse
voor heeft, bel dan even l801.
Activiteiten in overvloed, we houden U
op de hoogte. Maja Schoon, seer.

== PLATTELANDSVROUV/EN ==

Maandag 15 oktober. Een avond over
"Waterland". De heer Bohemen laat ons
dia's zien van unieke plekjes in da dor-
pen en vertelt over het heden en verleden
Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Weeshuis te
Monnikendam.

== VAN DE GEMEENTE == n
In de bibliotheek aan het roomeinde ligt
ter inzage "Het Vrouv/enboek Noord—Holland"
Dit boek is bedoeld als een gids. Bestemd
voor alle vrouwen die willen v/eten v/at
er aan mogelijkheden voor emancipatorisch
educatief werk met vrouv/en in onze prp-
vincie zijn.

Aan de inwoners van Zuiderwoude
en Uitdam.

Diegenen, die een ontheffing v/ensen ten
gevolge van het besluit van de Gemeente-
raad tot tegengaan van Ret sluipverkeer
op het Zuideinde en de Molengouw, kunnen
een schriftelijl. verzoek richtea. aan het
College van B, en V/., Kerkplein -—
Broek in Waterland. In het schriftelijke
verzoek dient U de volgende gegevens te
vermelden: naam en adres

merk auto

•• kenteken auto
reden aanvraag

rN

Mededeling aan de heren agrariers.
Het Gemeentebestuur van Broek in V/ater-
land maakt U er op attentj dat voor het
plaatsen van bulksilo's e.d. bij Uw be-
drijf een bouwvergunning is vereist.
De formulieren voor het aanvragen" vaii^
een bouwvergunning zijn verkri jgbaar ter
gemeentesecretarie, Kerkplein 6.

== WONINGRUIL AANGEBODEN ==

Aangeboden: 5-kamerv/oning in Amsterdam-
OostClage huur)

Gevraagd: 1- of 2-kamerwoning (bejaar-
denwoning) in Broek in Water-
land. Tel. 1576.

== ADVERTENTIE ==

KOK Tegelhandel, Zuiderweg 53» Beemster.
Zandgrond, grote sortering siertegels
tegen scherpe prijzen. Boven de 200

thuis. Tel.02990 ~ 21^75*


