


JONGE VOETBALLERTJES GEZOCKT

^ In Broek in Waterland kan je bij S.D.O.B.
gaan voetballen, bij een echte voetbalvereni-
ging met een heel goede jeugdtrainer en dan
kan je na de vakantie cxDk wedstrijden gaan
spelen als je 6 jaar of ouder bent.
Je mag eerst een paar keer meetrainen en 1 of
2 wedstrijdjes spelen om te kijken of je het
wel leuk vindt om te gaan voetballen.
Je kunt je opgeven bij Joost Philippona, De
Dillen 5, tel. 403 1429 en bij Wim Drijver,
Buitenweeren 17, tel. 403 1201.

—E.H.B.O.—

Misschien behoort u tot de mensen die het
liefst hard weg hollen als ze een ongeluk
zien gebeuren. Maar wist u dat veruit de
meeste van de 4.000.000 ongelukken per jaar
in Nederland op het werk, tijdens sporten of
thuis gebeuren? De kans is dus groot dat een
familielid of bekende van u het slachtoffer
wordt. U zult in dat geval meer willen kunnen
doen dan hard weg hollen.
Dokter en ziekenhuis zijn vaak verder dan u
denkt. In de allereerste minuten na een onge-
val kan Eerste Hulp levensreddend zijn. Hulp
die iedereen kan geven. Volg een EHBO-cursus.
Daar leert u wat u moet doen en ook wat u
niet moet doen als iemand plotseling hulp
nodig heeft.
De cursus omvat + 15 lessen ( van 2 uur) en
begint op 30 September. Doe het nu!!!
U kunt zich opgeven bij Nies ten Bosch tel.
403 3351 of Joke Rozema, tel. 403 1973.

EHBO-DIPlJOMA EEN VEILIG GEVOEL

=:=AMNESTY INrB=lNATIONAL==

Bezoekt u ook de Oud-Hollandse markt op 10
augustus a.s.? 81 a dan de stand van Amnesty
International niet over. Dit jaar in het
teken van China, waar het nog zeer droevig is
gesteld met de mensenrechten.
We verkopen diverse leuke kleine Chinese
producten. U mo6t natuurlijk niets kopen, we
zijn ook heel blij als u een brief mede wilt
ondertekenen, gericht aan de Chinese autori-
teiten, waarin wordt aangedrongen de mensen
rechten te eerbiedigen.

=BEDANKJE==

Iedereen dank ik heel hartelijk: de mensen
uit Broek en daarbuiten voor m'n onvergete-
lijke 80e verjaardag na de tentoonstelling in
de kerk (mogeVijk gemaakt door m'n vrienden
de Heren Den Haan en Wagemakers) en voor de
persoonlijke genegenheid gebleken uit de vele
prachtige bloemen en planten en niet te ver-
geten de misschien dierbare lapjes van, voor
mij, onbekende geefsters als een speciale
verrassing in de grote mand!
Nogmaals m*n dank. Mevr. W.A.A. Bruigom-Six.

==DE BLAUWE MAAhg)AQ==

Van 4 augustus t/m 8 September kunt u in De
Blauwe Maandag schiIderijen, panelen en fo-
to*s bekijken van Els de Does, Marjolein
Jurray, John Karan61an, Marga Maas, Anita
Moerman, Annette Mosk, Muist, Roe1 Rozenburg
en Piet Stolk.

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag
van 11.00 - 16.00 uur.

Adres: Roomeinde 17, voorheen De Domme Dirk,

1e donderdag van de maand
BUREAU VOOR RECHTSWLP

20.00 - 21.00 uur
Wijkgebouw Groene Kruis

eerste advies gratis

=OUD PAPIER CUDBRB^Q06==:

ophalen oud papier door de ouderensoos
NCORDZIJDE is de oude kern van het dorp,
incl. de Woudweeren.

2UID2IJDE andere kant, incl. de Wagengouw.
Er wordt dus om en om oud papier opgehaald,
dus 66n keer in de 14 dagen. Ophaaldata:
Kijk in de agenda van de Broeker Gemeenschapi
Vragen? Bel 403 1452 of 403 3723 .

=:=:MAATSCHAPPELIJK WERK==

Spreekuur van het maatschappelijk werk is op
MAANDAG van 13.30 - 14.30 WJR

in het Wijkgebouw van de Kruisvereniging.
Maatschappelijk werkster is mevr. Fornier.
Op werkdagen telefonisch afspreken tel. 0299
65 1810. Maandag, dinsdag, woensdag en vrij
dag van 9.00 - 10.30 uur is er een inloop-
spreekuur op het regiokantoor van de S.M.D.W.
2arken 3 in Monnickendam,

==BUR(aERLIJKE STA^a>::=:

Kilt u getoorts - huffelijk of overHjden in de furgerlijke Stand van de
Broeker Geseenschap vereeld zien;
een berichtje naar BuitenKeeren 17, 1151 BE Broek in Katerland.
XLOKLUIOSdb\\ een geboorte:
Neest u contact op net Cees Oud, 403 1235, b.g.g, Joop Bueneker, 403 1314.

4c«]|c44(«i(c)((*

—BURGERLIJKE STAND:==

getrouwd
Cornel is Hardebol en

Barbara Engelina van Stek

Bernardus Willibrordus Kwakman en
Cornelia Erna Meij

Marijn Kesselaar en Alena Kadidlova

Teunis Jim de Haan en
Jantine Maaike Margrieta van Roon

overleden
Jacobus Johannes Witteveen, oud 81 jaar,
e.v. M.S. Meijerse

Pieter Prijs, oud 75 jaar


