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ORGAAN VAN DS STICHTING „DE BROEKER GEMEENSCHAP"

==AG2iTDA==

:/m 27 sep. Tentoonstelling Jan Heijnen 1
(Galerie De Swaen) I

t/m 19 sep, Gud-papier-actie meisjesclub :
22 sep. Pluinivee- en konijnenhoudersver.: ;

ledenvergadering ;
29 sep. Pluimvee- en vogelvereniging :

dia-avond over planten- en dierenl
leven in Nederland I

3 okt. NCVB: Ds. D. ter Steege "Oordeel-;
vooroordeel" ;

30/31 okt. en 6/7 npv, Festiviteiten 30- }
jarig bestaan Fanfare 2)uiderv/oudeJ

7 nov. NCVB: Mej, S.A. van Kamp "Hijn
iverk bij de kinderpolitie"

1-t/ra 15-dec. Pluimvee- en konijnen-
houdersver.:tentoonstelling

3_dec, NCVB: Kerstavond

==^TI^AATHFRSTFL ZUIDFPV/0UDE=:=
let ligt in de bedoeling om in de eerste
eek van oktober herstelv/erkzaamheden te

errichten aan de Dorpsstraat te Zuider-
oude. Met name aan het gedeelte tussen
e kerk en de school.Voor een goad ver-
oop van de werkzaamheden is het nood-

akelijk, dat de straatrnaker niet om de
averklap zijn werk meet onderbreken om
erkeer door te laten.De Forpsstraat is

;e smal om een halve breedte daarvan

nderhanden te nemen en de andere helft
rij te laten.Daarom zal gedurende deze
erkzaamheden de Dorpsstraat voor het ;
erkeer moeten v/orden gesloten.Van een 1
n ander v/ordt nu reeds mededelingen ge- \
aan.Dan heeft U nog ruiraschoots de ge- :
egenheid om voor U zelf raaatregelen te i
reffen.Hierbij wordt b.v. gedacht aan :
eehouders.Op hen wordt-een beroep ge- j
aan om tijdens de straatv/erkzaamheden t
o min mogelijk met tractoren te willen :
)asseren, Haar dit verzoek geldt natuur- :
ijk ook alle anderen. Indien een ieder :
eewerkt, is het leed het snelste geledeni

==17ANDELT0CHT== •
it het club-blad van de wandelsportver. !
Voorwaarts" te Landsmeer nemen wij het :
olgende stukje over, dat handelt over ;
e ivandeltocht in onze gemeente op 22/23 J
ugustus gehouden. ;

==DUI25ND 5N EEN ==

Neen, dit gaat niet over een sprookje
uit 1001 nacht, raaar het was werkelijk-
heid in Broek in V/aterland, waar voor hetl
eerst in de geschiedenis van de Water-
landtochten het aantal deelneraers dit
jaar de duizend overschreed,hierin niet
opgenomen de 26 jongste leden van "Een-
dracht Maakt Macht" uit Heemstede, die -
terwijl hun oudere mede-internaatbewoners
10 of 15 km, liepen - tijdens een korte
wandeling Broek in V/aterland bekeken.
r/aarschi jnli jk door het prachtige. weer
op beide dagen, meldden zich op zaterdag

:77 en op zondag 141 na-inschrijvers aan.
; Behalve de vele -deelnemers uit -Amsterdam
; (2^0 van het A.o.V.), waren er ivandelaars
Juit Castricum, Heiloo, Purmerland,Apel-
' doom, Noordwijkerhout, Alkmaar, Hoorn,
ISantpoort, Purmerend, Kolhorn, Assendelft
: Beverwijk, iJmuiden, Utrecht,IVormerveer,
:Zaandam, Katuijk aan Zee, Heemstede,
Bussum, Soest, V/ognum, Den Bolder, Haar-

,lem, Oudewetering, zelfs uit Homberg
Hochheide (Duitsland), 21 deelnemers uit
Broek in 17aterland en de vereniging
"N.17.K.'', uit Zutphen met ^7 leden aan
wie de heer Berdhuijsen de beker mocht
overhandigen, die door B. & 17. van Broek
in I7aterland ter beschikking was gesteld
voor de verstkomende vereniging.Van

/^Voorwaarts" namen 98 leden deel.

Tijdens deze tocht overhandigde de heer J
Theo Pol uit Apeldoorn ons zijn volgende
di'chterlijke ontboezeming:
Het is voor mij de eerste maal
Dat ik te gast ben in Broek in IVaterland
en dit verklaar ik gerust naraens alleraaal
Het was een tocht van de eerste hand!
De fraaie parcoursen door dit waterrijk
gebied
brachten ons in vlam en vuur;
echt een wandeltocht waar je van geniet.
Ze heeft mij gebooid, die fraaie natuur,
Ik koester bewondering voor deze heren,
die hun beste beentje hebben voorgezet.
Uw inspanning wisten wij te waarderen,
het gaf aan dit alles een bijzonder
cachet.



j -^-DIA-ATOKD==
Op dinsdagavond 29 September a.s.jgeven
de pluirnvee- en vogelverenigingen een
gezaraenlijke dia-avond in de leerkamer oir
8 uur precies. Sij die de dia-avond bij
de prijsuitreiking van de pluirnvee ver.
hebben bijgev/oond en genoten hebben van
prachtige natuuropnamen op'genomen in
natuurparken inAmerika, waren vol lof
over het gebodene. Meen echter niet dat
in ons eigen mooie land, ondanks de ver-
stedelijking en industrialisatie geen ,
plaatsen meer over 2;Ljn, v/aar de natuur-
minnaar zijn hart kan ophalen. V/ij hebben
de heer Vroegop bereid gevonden een seri
opnamen te vertonen, van onze onvolpreaei
duinen^ meren, bossen en eilanden . Hij
bespreekt hierin plant en dier, bezoekt
reservaten en dierenparken.Kortom, hi j v/il
aantonen, dat er nu nog in Nederland op
natuurgebied plaatsen te vinden aijn die
niet onderdoen voor de raociste, waar ook
ter wereld.• ;7ij •men-en^ da-t •deze avond niet
alleen toegankelijk is voor de leden van
bovengenoemde verenigingen, maar voor
alien die hiervcor belangstelling hebben
Korat echter precies op tijd omdat het
aantal plaatsen in de leerkamer beperkt
is. De toegang is vri'j, er, zal een kleine
verloting met enkele fraaie prijzen v/or-
den gehouden, om de kosten te dekken.

De gezamenlijke besturen_._

==BRIDGE-Ni:i;U17S==

Het bridgeseizoen is v;eer begonnen. De
bridgeclub.BBC. is met de nieuwe corapeti-
jtie gestart..Degenen, die zich als lid
v/ensen op te -geven kunnen hiervoor te-
recht iedere vrijdagavond in cafe "Con-
cordia" ora 8 uur. Zij die het bridge-
spel Y/illen leren zijn eveneens v/elkom.
Bij voldoende deelname is het v/ellicht

fmogelijk een beginnerskursus te organi-
seren.

•• PLAATS IN BBN BEJAAHDBW-
TEHUIS==

In een klein bejaardentehuis te Loenen
aan de Vecht is momenteel plaats voor eer

Ialleenstaande ouderedarae of een echt-
jpaar. Indien U hiervoor belangstelling
heeft, kunt U kontakt opnemen met de
heer J. van der Linden ter geraeente-
sekretarie.

==BURGBRLIJKE STAND=:=
geboren: Menno, zv G. Franke- en R.V/.Kool
getrouvvd: I7illem van der Starre, 2h jaar

en Agatha Maria den Ileeten,.
25 jaar.

De GROOTSTE KEUZ3 in merk

gedistilleerd vindt U bij:
Slijterij "Het Plein"

Kerkplein. 9
tel.A68,

Ber Keff Laan~W
Voor RIJV/IELEN EN BROMFIETSEN

100'/O

V/ORDT

VAN

.|.—
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DONATEUR

DE BROSKER
GEHEENSCHAP!

Slijterij „GONCORDIA"
Dorpsstraat 1 tel. 02905-206

Frambosen Kersen per liter
Zv/arte Bessen per liter
Kersen per liter

Italiaanse Vermouth
Martini

Cinzano

Ansaldo

Barfetti

Sherry's
Pedro Domecq
Sandeman -speciale aanbieding-

f. 5,—
- 3,—

- 3,-

f. 7,93
- 7,93
- 5,85
- ^,30

f. 6,95
- 5,30

Een uitstekende whisky voor f.15,75
Heerlijke Franse Cognac „Chalet"- 15,95
Brandy Napoleon Franse-reclame- - 12,30

Een grote collectie Buitenlands Gedis
tilleerd o.a.

Dramluic Contreau Benedictine Pernod
• enz. enz, enz.

Binnenlands" Gedistilleerd
Citroeii Brandeivijn per liter f. 7,30
Jonge Jenever per liter
Oude Jenever per liter
Cognac 53/^ per liter

Belt U 206 en wij bezorgen
Uw bestelling thuis.

9,30

9,73
9,95

Onderlinge Brandverzekering
Parallelweg 17 - Brock in Waterland

tel. 02905-269
Voor een GOEDE BRANDVERZEKERING naar de

'' Q N D E R L I N; G E''
Goede voorwaarden en uiterst lage premie

Daraeskapsalon ^,EMMY"
3urg. Peereboomvveg 2 tel. 566

Het adres voor een modern kapsel,
Specialiteit in Bruidskapsels

Grote sortering cosraetica.
/ij gaan nog steeds door met de verkoop

van DnilESPRUIKJES.

Belt U even 366, en ik geef U vrij-
blijvend advies.

Emmy Suikerbuijk.

GEDIPLOMEERD PEDICURE
Mevr. F. Brouwer,Broekermeerdijk 6,

tel. 02903-^12
Behandeling na afspraak.
Ook aan huis.
Op advies van de dokter ook aanmeten
van STEUNZOLEN en ELASTIEKE K0U3EN,

Restaurant .,CONCORDIA"
Dorpsstraat 1 tel. 02905-206
Door de aparte sfeer van dit eeuv/enoude
Dorpscafe behoudt U een prettige her-
innering aan Uv/ feest ter gelegenheid
van:

Uv; huwelijk .
Uiv huwelijks-jubileura, •. . . .

Uw receptie .
Uv; familierdiner.

C. de Vries.

STEUNT DE BROEKER GEMEENSCHAP ! ! !• I


