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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING J3B DROEKER GEMEENSCHAP'

Secyetariaat Stichting "De Broeker
Genieens.chap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
De.Draai 38, tel. 3120

==AGENDA==
22c»*wt Plattelandsvr. Gez.avond Vr.ver.M*dam
23Qkt Herv.Vr.Ver.T.A.G. Z'woude, verkoop
239Kt Jbugdhuis Kinderdisco
2ko)^t Jeugdhuis Kosmos disco show
25Qkt Uitdam Fietspuzzeltocht
29okt P.v.d.A. Jaarvergadering
30ojct Spos Tochtje naar de Veluwe

2Qpv Spreekuur B en W
2^8nov Collecte Nationaal Jeugdfionds

Uitdam St.Maarten lampions maken
5riev NUT dr. 0. den Hartoog, zeezeilen
6hov Fanfare Zuiderwoude, concert
7hpv Jeugdhuis Veronica drive-in-show
9-?15nov Collecte Diabetes Melitus

10n,pv Plattelandsvr. Soc.Econ.Voorl.
llnbv Sint Maarten
13h6v Jeugdhuis Kinderdisco
l^nov OTO PAPIER
l4;^^y Gemengd Koor Concert
iSnwv VVD Fraktievergadering
l8nov Uitdam Snoephuisjes maken
iSi^pv Uidam Boetseren voor volwassenen
l8nov NCVB "Amnesty International"
19uov Havenrakkers Toneel kinderen
20npv Havenrakkers Toneel belangstellenden
20npv SOOS Gesamenlijke maaltijd
21nov Sinterklaasintocht

21npv Tracht Uitvoering
21iibv Jeugdhuis D.S.V. drive-in-show
22npv Uitdam Video-middag
25hPv Plattelandsvr. "Levensfasen v.d.vrouw"
^''riov Tracht Uitvoering
27npv Jeugdhuis Eumberley en Blues Express
28npv Tracht Uitvoering
7dec Spreekuur B en W
9dec NCVB Adventsviering

124ec OUD PAPIER
12dec Jeugdhuis PLAYBACKSHOW
15dec Plattelandsvr. Kerstviering
19dec Klaverjasver. Koppeldrive

==SPREEKUUR==

Het'maandelijks spreekuur van B en W is op
2 november a.s. om 19-00 uur, De Erven 2-
Zitting heeft deze keer de heer Kingma.

Kedactie adres mededelingenblad;
Mevr. A« Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==FANFARECORPS ZUIDERWOUDE==
Gezamenli3k_^concert Muziekvereniging "Olym-
pla" te"MonnIckendara en het Fanfarecorps
"Zuiderwoude" geven op vrqdag 6 november a.s.
een gezamenlijk concert in het Dorpshuis te
Zuiderwoude. De aanvang van dit concert is
om 20.00 uur en na het concert is er muziek
voor een paar gezelldge uurtjes toe.

==JEUGDHUIS "DE VOORHAAK"=:=

Vrijdag 23 oktober KINDERDISCO Aanvang I9.OO u
Toegang gratis. Deze"'avond'"weer speciaal voor
de jonge jeugd tot 13 jaar. We hopen jullie
weer allemaal te zien. N.B. Vrijdag 13 novem
ber, kinderdisco met mini-playback-show. Je
kan Je vrijdagavond opgevenTTT

Zaterdag oktober KOSMOS^DISGO^SHOW
Aanvang 21.00 uur. Deze"avond""weer~een pro-
fessionele drive-in-show.

LET OPl!! 12 december, sound-mix-playback-show
Opgeven bij J. MeiJ, tel. 3113-

==ONDER de PANNEN==
Zondag 25 oktober fietspuzzeltocht^ Start:
tussen 10.30 en ll730''uur"vanuit~dorpshuis
Uitdam. Lengte v.d. tocht + 12 km. Kosten:
voor volwassenen kinderen f 2.50. Elke
deelnemer ontvangt een vaantje. De puzzel-
tocht gaat biJ slecht weer niet door.

^ november St. Maarten lampions maken in het
dorpshuis Uitdam""om~I57oo""uur*"o7I7v7''Dineke
Kleyn,-Adri Pronk en Herma Knaack. Kosten:
/ 2.50.

==:NJLT==
Op donderdag 5-november a.s. vertelt oud-
dorpsgenoot dr. C. den Hartoog over z'n laat-
ste zeilreis. Plaats: Broeker Huis. Aanvang:
20.00 uur. Leden gratis entree. Niet-leden:
f 5*- P*P® Voorverkoop voor iedereen vanaf
maandag 2 novemSir"Eniet eerdir7''bj5 mevr.
D. Lillo, Oosteinde 30. Kaarten van voorver
koop moeten worden afgehaald v66r 5 november
18,00 uur.

==VERMIST==

Sinds onze verhuizing van Molengouw 38 naar ^6 is onze kat weg. HiJ is zwart met een
]j.ichtblauw bandje met koker. HiJ is aan §§n oog blind en luistert naar de naam Flip.

Hebt U hem gezien wilt u dan 3217 bellen.





==NIEUWS VAN DE BEJAARDEN300S==

Na een smakelijke en gezellige zuurkool en
hutspotmaaltijd waar we met 100 mensen van
hebben genoten op 13 oktober j.l. gaan we
weer op de volgende datum af en dat wordt
30 oktober. Dan komen 2 bussen ons ophalen
om hopenlijk begeleid door raooi weer nog een
dagje de Veluwe op te gaan. We vertrekken om
+ 9»30 iiur en drinken koffie (met gebak) aan
de Loosdrechtse Plassen. Daarna volgt een
mooie tocht, daarna eten wij bij de Lage
Vuurse een versgebakken pannekoek. Na deze
prettige aangelegenheid vervolgen we onze
route, waarna we om + l6,30 uur weer in
Broek zullen arriveren. De kosten voor leden

slechts f 13»- Niet leden (indien nog plaats
f 30•- Er staan al 100 leden op de lijst, er
zijn dus nog raaar enkele plaatsen over. Mel-
den voor 23 oktober a.s. Voor vrijdag 20
noveraber staat er al weer een gezaraenlijke
maaltijd op het prograrama. Nasie of rijst
met gebakken vis. Twee Broekers hebben zich
al bereid verklaart 's raorgens een praatje
te houden over seer verschillende onderwer-

Nadere gegevens volgen nog.

==SPARTA==
Aan alle Broekers en verder iedereen die dit

leest!! V/ij hebben een probleem!! U weet/
bent de oplossing!!I Via onze gymver. Sparta
is de "Turnkring Purmerend en Orastreken" op
zoek naar mensen die willen fungeren als re-
creatiecommissie« Deze funktie houdt in dat
er voor de recreantengyranasten, zowel kinde-
ren als volwassenen, allerlei aktiviteiten
op touw gezet dienen te v/orden. U hoeft self
geen gymnast te zijn, maar moet wel beschik-
ken over organisatorische talenten. U kunt
uw plannen bespreken en uitwerken met andere1
leden die deze groep zullen gaan vertegen-
woordigen. Ik zal U §en voorbeeld noemen.
leder jaar wordt er door "P & 0" een "Kring-
dag*' gehouden. Dit is een dag voor alle le-

van alle verenigingen die lid zijn van
P « 0. Op deze dag vinden er allerlei aktivi
teiten plaats, zoals o,a. een duin en/of
strandwandeling, spelletjes binnen cn met
mooi weer buiten. Ook is er wel eens een

fietstocht georganiseerd. In Monnickendam
op het Hemmeland hebben v/e met kano's geva-
ren en er een puzzeltocht uitgezet. Mocht U
interesse hebben en uv/ vrije tijd nuttig wil
len besteden (iedereen kan reageren, want er
is geen leeftijd aan verbonden) voor heel
veel mensen en dan met name voor kinderen,
neem.t u dan even contact op met Barbara Bou-
lengier, tel. 1399» V/ij hopen echt dat er
binnen ons dorp iemand is die het leuk vindt
dit soort eveneraenten voor te bereiden. Bij
voorbaat dank voor uw raedewerking.

BIBLIOTHEEK

openingstij den

maandag 15*30 - I6.3O uur
19.00 - 20.30 uur

dinsdag 13^30 - l4.00 uur
donderdag 15*30 - I6.30 uur

19.00 - 20.30 uur

Leeteinde I6

=:;=VERBRANDEN IS VERSCHRIKKELIJK==

Jaarlijks moeten ongeveer 4000 mensen met
ernstige brandwonden in ziekenhuizen en brand
wondencentra opgenoraen, waaronder vele kin
deren. Ernstige brandwonden behoren tot de
meest afschuwelijk verwondingen die een mens
kan overkomen.

- Uitgebreide verbrandingen vormen een ern-
• stige bedreiging voor het leven,

- Diepe verbrandingen, ook kleine kunnen le-
venslang invaliditeit veroorzaken.

- Verbrandingen laten heel vaak ontsierende
littekens achter, lovenslang.

- In heel veal gevallen^verkeert het slacht-
offer wekenlang in levensgevaar.
De behandeling van brandwonden is vaak
langdurig en uiterst pijnlijk.

- De veelheid van oparaties die de patient
in sommige gevallen moet ondergaan is
ontmoedigend en haast niet op te brengen.

Kortom verbranden is verschrikkelijk.

De Nederlandse Brandwonden Stichting helpt
brandwonden voorkomen, behandelen, genezen,
pleegt research, doet aan preventie en geeft
voorlichting. Dat kost veel geld. Hiervoor
organiseert de Nederlandse Brandwonden
Stichting een kollekte in Broek in Waterland
De Vrijwillige Brandweer coordineert deze
kollekte.

Zaterdagmiddag 31 oktober a.s. omstreeks

16.00 uur gaat het hele corps vrijwillige
brandv/eerlieden, bijgestaan door leden van
de plaatselijke E.H.B.O. vereniging met de
kollektebus en ondersteund door de 3 brand-
weervoertuigen met zwaailicht en sirene van-
uit de brandweerkazerne op stap«

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

Maatschappelijk werkster: Maria Weeber
Spreekuur: Dinsdag 12.30 - 13*30 uur

Greene Kruisgebouw
tel. 1253

Tel. bereikbaar op werkdagen van
9.00-12.00 uur: 02990-25385

GEZINS- EN BEJAx-lRDENHULF

Aanvragen voor hulp:
Volendam, Narcissenstraat 36

02993 - 64283
Purmerend, Waterlandlaan 67,

02990 - 27527
dagelijks van 8.3O - 10.00 uur

le donderdag van de maand

wetswinkel

20.00 - 21.00 uur

Wijkgebouw Groene Kruis

GROENE KRUIS

Indien U een bewijs van lidmaatschap
van de vereniging Het Groene Kruis
nodig heeft (b.v. voor zwangerschaps-
gyranastiek of krukken), dan kunt U
contact opnemen met Jan Anbertijn,

tel. 1589.


