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BkOEKEk GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DE STICHTING „DE BRO1KER. GEMEENSCIiAP" 
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Ifl T S.D.C.B. NAAR RHEINHAUSEN. ___ .durende wandeling door dit bedrijf een prach-

Uw hoofdredacteur had de eer en het genoe- tige indruk gektegen van deze industrie 
:gen om een lang weekend te mogen doorbren- (oppervlakte industrieterrein 5,1 Km29 aan-
gen in de Duitse stad Rheinhausen,waar de tal werknemers ca.14000).tiilij zijn langs een 
:junioren van de voetbalvereniging S.D.0.B. hel van laaiend vuur gevoerd,waarvan één 
op tegenbezoek waren bij de voetbaljeugd 	van de jongens nog de bewijzen kan tonen 
Van de TUS V Rheinhausen.Het zijn voor de .(gaten door vuurspetters in schoenen en 
jongens en degenen,die hen vergezelden,on-;sokken. De maandagmiddag was gereserveerd: 
vergetelijke dagen geworden.Llet een over - voor een officiële ontvangst door de Burge=. 
weldigende hartelijkheid en gastvrijheid zijn meester van Rheinhausen.Nu moet U niet den- 
wij allen daar in Rheinhausen ontvangen, 	ken dat dit een plechtstatige bijeenkomst 
Men had zich uitgesloofd om het bezoek van was.Het was een gezellig samenzijn,waar eten 
ie onzen tot een waar festijn te maken.Het en drinken niet ontbraken.Namens allen 
programma,dat in drie dagen moest worden mocht ik daar de organisatoren dank brengen 
:afgewerkt,was wellicht wat te vol.Direct voor het vele genotene.Ik heb daarbij de 
na aankomst op zaterdagmorgen werd een gro-:hoop uitgesproken,dat het niet bij deze eer= 
te autobustocht gemaakt van ca.200 Km.door ste keer zou blijven,doch dat een herhaald 
het Bergische land en naar Wuppertal. 	contact zou mogen volgen.Wellicht zou daar 
Zondagmorgen een voetbalwedstrijd tussen debij de uitwisseling niet beperkt behoeven 
junioren-elftallen.Deze wedstrijd ging voor te blijven tot de voetbalvereniging.We zou-
SDOB met 6-1 verloren(het enige tegenpunt :den ook kunnen denken aan muziek-of zang-
:ontstond uit een penalty).De eerste helft :vereniging b.v.Op deze wijze kennis maken 
van de wedstrijd werd gespeeld op een sin- :met bewoners van en toes'anden in een ander 
telveld,hetgeen voor onze jongens een gro-:land kan voor ons allen leerzaam zijn.En dat 
~te handicap was.Toen echter na de pauze ophet plezierig ook kan zijn,is wel bewezen. 
een grasveld werd gespeeld, bleven de SDOB-;Wie meer wil weten over deze reis,hij vrager 
ers ingebreke om daarvan voldoende te pro-;het aan de SDOB-junioren.Zij zullen nog vaak 
fiteren.De stemming heeft onder de neder- en graag over deze belevenis willen prateny 

-laag niet geleden.De zondagmiddag hadden :verwed ik. 	 te B. 
we "vrij",doch 's avonds werden we verwacht 	TWEE TENTOONSTELLINGEN. 
op een dansfeest,waar Engelse,Duitse en 	Wie 	nognog zegt:"Er is nooit wat te doen iii 
Hollanse jongelui aanwezig waren.Het werd :Broek" is een kniesoor.Nauwelijks is het ru- 
een byzonder gezellige avond.H.et dansen 	

:moer van de feestweek verstomd(er hangt 
werd afgewisseld met samenzang en spelle- zelfs nog een spandoek)of opnieuw staat ons 
tjes.Een wedstrijd autoped-rijden(op een 	iets te wachten.Twee tentoonstellingen. 
gladde dansvloer)werd aangekondigd,waarbij 'In de week van 7 t/m 12 sept. kunt U in hei 
een jongen van elk der genoemde nationale- Broeker Huis een tentoonstelling zien 
teiten in het strijdperk trad.Voor SDOB was 	en Brons".Een byzonder aardige in- 
dat Wputer Ent,die als tweede eindigde. 	structieve verzameling van toepassingen van 
Om te laten zien,dat ouderen ook nog wel koper en brons van de oudste tijden tot he- 
iets kunnen,werden vervolgens de  
ter van Rheinhausen de leider van de E 1-

den.Deze tentoonstelling is geopend alle 

se groep en ik uitgenodigd voor een rondje 	
werkdagen van 's middags 3-5 uur en Isavon 

autoped-rijden.Onder luide aanmoedigingen Van 7 - 9.30 uur. (behalve zaterdagavond 
van onze jeugd slaagde ik er zowaar in te Op vrijdag 11 sept.is de bezichtiging moge-
van 

 de Nederlandse eer toch weer lijk van 10-5 uur en van 7-9 
uur.Toegang 

yen beetje gered was! Het werd die avpnd gratis9catalogus f 0.25. 
natuurlijk wat laat,maar de volgende morgenn dan is er daarnaast de tentoonstelling 
waren we allemaal weer vroeg present voor dan de streekverbeteringscommissie in een 
men excursie naar de HUttenwerke,een gigan tent op een terrein bij de nieuwbouw.Hier 
tisch bedrijf met 9 hoogovens,staalpletterij lg uur 's 

xt U terecht op donderdag 10 sept.van 

en nog veel meer.Wij hebben op onze drie uur da 1? se t.'asomor ensovanr10.00 1totn12.30: : .................................................................................................................... ....................p...................... 	...............................................................s 



s middags van ï0-i8iiueri ts avads: 	 ZANGVERENIGING 
van 19.00 - 22.00 uur. Vrijdag 11 sept.is  Hiermede maken we bekend dat de zangrepeti-
er bovendien een fokveedag(aanvang 9.30 u)ties weer zijn aangevangen op woasdag 2 
zaterdags een geiten-en kalveren-keuring sept.j.1.Iedere woensdagavond om 8 uur 
(aanvang eveneens 9.30  uur)en zaterdagmid- zingen wij in het sohoolgebouw.Nieuwe leden 
dag om 13.30  uur organiseren de platte - zijn van harte welkom. 	

Het bestuur. landsjongeren diverse wedstrijden. 
Ter herinnering:vrijdag van 13.30 - 14.30u 	

BURGERLIJKE STAND. een modeshow in de tentoonstellingstent; GEBOREN: Caro1a,C1ara,Alice,d.v.A.A.A.o-

bloemstukjes,slaatjes en gebak inleveren neburg en C.J.G.Limpens; Peter,Âugustinus, 
vôôr 11 uur op donderdag 10 sept.in 

 detalteMarja z.v.P.A.M.Zonneveld en E.P.J.v.d. 
Het zal de lezers niet verwonderen,dat 	Weijden. 
vreugdevol gestemd zijn over al deze acti- ONDERTROUWD: Ypma,Jan Hille oud 25 jaar en 
viteiben.Wij vertrouwen,dat geen inwoner 	Lunche,Anneke Jeanette, oud 29 jaar. 
van deze gemeente zal verzuimen om beide 
tentoonstellingen te bezoeken. 	

KERKDIENSTEN. 
ZUIDERWOUDE: WIE WIL HELPEN 	
6 sept. 7.30 uur n.m. Ds.Elzinga. Het gemeentebestuur,dat de tentoonstelling„ sept. 10.00 uur v.m. Ds.Elzinga 

"Koper en Brons"organiseert,zou het zeer 20 sept. 7.30 n.m. Ds.Elzinga 
op prijs stellen,indien een aantal dames 	T D A M: 
en heren zich bereid verklaarden een mid- 6 sept. 10.00 uur v.m. Ds.Elzinga dag of een avond toezicht te houden bij 	13 sept. 	7.30 uur n.m. Ds.Elzinga 
deze tentoonstelling.We op deze wijze mee 20 sept. 10.00 uur v.m. Ds.Elzinga. 
wil helpen bij het doen slagen ervan,wordt 
vriendelijk uitgenodigd dit even ter ge- 	

ADVERTENTIES. meente-secretarie mee te delen,eventueel  
met opgave van dagen,waaraan zij of hij de 
voorkeur geeft. 

== WAAR IS DE RUGSPUIT.? 
•:De U allen bekende heer Dompeling is zijn 
rugspuit kwijt.Hij vermoedt,dat hij deze,na 
besuitingswerkzaaniheden,hier of daar heeft 
laten staan,doch kan zich met geen moge:ujk-
held herinneren waar of bij wie. Gaarne doen  
wij langs deze weg een beroep op 13 om even  
na te gaan of de spuit soms bij 13 is b1ien BER KEPF , Laan 44 
staan.Zo ja,dan s.v.p.een berichtje aan 	voor rijwielen en bromfietsen. 
het gemeentehuis.Bij voorbaat dank. 	 100 % service. 

GAANDE EN KOMENDE MENSEN. 	 == VERKEER - KWESTIE VAN WELLEVENDHEID. 
Per 1 sep±.j.l.vertrokken twee functiona- 	 (vervolg) 
rissen uit onze gemeente.Het hoofd van de 3. Daar staan we dan,voor die open brug, 
o.l.school te Zuiderwoude legde zijn func- spoorwegovergang of wat dan ook.Het is een 
tie neer,nadat hij al enige tijd geleden zijn: druk bereden weg,de file wordt langer en 
huishouding had overgebracht naar Gorre- langer.Even erv66r,aan 13w rechterkant,een 
dijk.Op zaterdagavond 5 sept.is er nog ge-:: rustige dwarsweg of oprijweg.Ook daar komen- 
legenheid voor een ieder om van hem af- 	tenste-'n paar auto's te staan die de 

:scheid te nemen in de school (aanvang 20u.) brug of rails over moeten. 
Met ingang van 1 okt.a.s.wordt hij opge- 	Het verkeer wordt vrijgegeven;de files 
volgd door dhr.J.G..Buwalcla.In die tussen-:rijden op-Zoudt 13 het niet aardig vinden de 
tijd neemt mevr.v.d.Sluys-van Bommel de 	daar rechts van 13 staande automobilisten 
functie waar. 	 even gelegenheid te geven in te voegen? 
Eveneens op 1 sept.vertrokken de beheer- Het scheelt U maar 'n paar wagenlengten, 

:ders van het Broeker Huis,de familie van voor hen misschien een tijdlang moedeloos 
Kampen.Zij aanvaardden een nieuwe functie wachten tot ze eindelijk en ten lange lest 
in Amsterdam W.Hier komen de opvolgers,de door kunnen rijden.Als 13 het,met mij,'n aar- 
f amilie  Hoogerwaard uit Dordrecht,op 16 	dige geste vindt,d6t 13 het dan in een 
sept.a.s.iri functie. 	 voorkomend geval. 
Zaken betreffende het Broeker Huis kunt 13 	 wordt vervolgd. 
in die tussentijd bespreken met Mevr.nits, 
Nieuwland 2 9 of ten gemeentehuize. 
Wij wensen de vertrokkenen gaarne veel suo-
ces in de toekomst en de komenden,heten 
wij alvast hartelijk welkom in onze gemeen-
schap. 

KLAVERJASSEN. 
Maandag 7 sept.1964 's avonds om 8 uur 
precies beginnen we weer met klaverjassen 
in Café Concordia.00k nieuwe leden zijn 
welkom 

Het bestuur van K.B.W. 

Voor al Uw bankzaken naar 
DE PLAATSELIJKE BOERENLEENBANK. 
Vandaag of morgen krijgt 11 een circu-
laire van ons in Uw brievenbus waar-
in o.a.de verschillende spaarmoge-
lijkheden worden uiteengezet.Lees 
deze eens aandachtig.Wenst (3 meer 
inlichtingen,kom dan eens praten. 
Wij zijn steeds tot 13w dienst. 

De kassier, 

WONINGRUIL: 
Aangeboden woning te Amsterdam, huur 
f 101.95 per maand. 
Gevraagd:nette woning te Broek in Via- 
terland. 	 H.Thomas 

Prinsengracht 645111 
(bij de Leidsestraat) Amsterdam 

Telefoon 223787. 


