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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN van on OTCHTING „DE DROERER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel. 5^2

==AGENDA==:

3 sep katknuppelen
k sep Ledenverg. klaverjasclub

Broek in Waterland (Concordia)
5 sep Ledenverg. klaverjasclub

Zuiderwoude (Scheepskameel)
l4 sep Ledenverg. Jeugdrecreatie-

Vereniging (R.K. Hulpkerk)
8-10 dec Tentoonstelling pluimvee- en

kon. houdersvereniging.

secretarie een folder verkrijgbaar, waar
meer gegevens in staan. In Uw eigen be-
lang raden wij U aan deze folder (gratis)
af te halen. Ter voorkoming van raisver-
stand: voor hen, die een z.g. woningwet-
woning bewonen (eigendom van de gemeente
of van de woningbouwver. Meerveld) brengt
de maatregel op dit moment geen consequen-
ties mee.

OVC4. =;=KATKNUPPELEN==

==VEESCHIJNINGSDATA== Katknuppelen op het veld tepnover het
^ , , , . . ^ • •• , politiebureau op zondag 3 September omVanaf heden verschijnt ons blad weer nor- jeugdhuia.

maal om de veertien dagen. Het eerstvol- ^llemaal een knuppel gooien en wi
gende nummer derhalve op donderdag
September a.s.. Copi] daarvoor uiterliak
inleveren maandag 11 September a.s. ,r=.r> o Pp

Komt allemaal een knuppel gooien en wil-
len de ouders vooral goed op hun kinderen
letten en zorgen dat ze zich aan de aan-
wijzingen van de organisatie houden. De
organieatie aanvaardt naraenlijk geen en-
kele aansprakelijkheid.

Tot a.s. zondagmiddag!

==DONATIES BROEKER GEMEENSCHAP==

In de loop van de komende weken zal U
weer gevraagd worden om Uw jaarlijkse bij- ====
drage voor de Broeker Gemeenschap. Deze ==KLAVERJASCLUB BROEK IN WATEELAND==
bijdrage is bepaald op / 5,-- per jaar Maandag a.s. September begint het nieu-
per gezin Natuurlijk is het betalen hier- ^ seizoen van de klaverjasclub weer. Dm.,
van geen-verplichting" maar hopen tooh^ ^ begonnen met een korte
wel zeer, dat U bereid bent mee te doen. (oaf6 Concordia).
Deze bydragen strekken deels ter bestry- ^ ^ bestuur.
ding van de onkosten, welke gepaard gaan * ====
met het vervaardigen en verspreiden^van =:=KLAVERJASCLUB ZUIDERWOUDE==
dit blad. Anderdeels zijn zij bestemd voor klaverjasclub Zuiderwoude begint dins-
de diverse activiteiten en evenementen, 5 September a.s. om 20.00 uur
welke het stichtingsbestuur onderneemt. ledenvergadering en vrij' prijskla-
Denk b.v. aan de feestweek, het vuurwerk, Scheeps-
kerkconcerten, begroetingsavonden voor kameel" te Uitdam. Nieuwe leden zijn van
nieuwe bewoners enz. enz. harte welkom. Het klaverjassen zal op de
De voortgang van al_ de_ze dingen is af- ^^andagavonden worden gehouden.
hankelijk van Uw geldelijke steun! ====

==HUURLIBERALISATIE==

Ondanks vele protesten ,tegen deze maatre
gel, zal m.i.v. 1 September a.s. ook onze
gemeente vallen onder de z.g. huurlibera-
lisatie. Dit betekent, dat met name voor
de huur en verhuur van particuliere wo-
ningen een nieuw systeem van huurbepaling
kan plaats vinden. Voor diegenen, die
daar belang bij hebben, is ter gemeente-

:=^ZWANGERSCHAPSGYMNASTIEK==

Bij het verschijnen van dit nummer is reeds
een aanvang gemaakt met de nieuwe cursus,
welke wordt gehouden op maandagavond van
19,30 tot 20.30 uur in het wijkgebouw van
het Groene Kruis. U kunt nog meedoen door
U op te geven bij zr. J. Grouse, tel. 255*



==:JEUGDRECREATIE BRQEK IN WATERLAND==
WiJ zijn verheugd U te kunnen raededelen,
'lat win in September met ballet en handen-
arbeid zullen beginnenc Met houtbewerking
en judo zullen wij nog even geduld moeten
hebben daar hierbij de voorbereidingen nog
niet gereed zijn,
De balletlessen zullen aanvangen op don-
derdag 7 September a,s» en de. handenar-
beidclubjes beginnen op 19 September a,s.
De kinderen die. gaah meedpen krijgen nog
berichto Ook nieuv/e aanmeldingen zijn van
harte v/elkom; Wij denizen hierbij in het bij-
zonder aan Zuiderwoude en Uitdam., U kunt
Uw kind opgeven bij mw, De Waal, Binnen-
weeren 1^,
Op September aeS# zal een ledenvergade-
riiig igehouden worden in de R.K. Hulpkerk =
aan de Keerngouw? aanvang 20r.15 uur, Wij
verwachten alle ouders van de aangemelde
k.inderen, Ook andere belangstellenden zijn
van harte-welkoffio

==MIJ. TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN==
Ook dit seizoen worden er weer enkele
cursussen door 't Nut georganiseerd: En-
gels door mejo P. Doe op dinsdagavond,
zowei voor.beginners als voor gevorderden
en ook conversatieiessen. Tuinieren door
de heer J. Vroegop. Handwerken door mw.
J» Slagt-Mulder op dinsdagmiddag van
2o00-3o30 uur (wanneer de kinderen dus op
school zijn),o.. Er zullen vele facetten van
het handwerken behandeld worden, zoals
fijn borduren, vri,j borduren, macrame e.a.
Opgaven voor deze cursussen voor 10 Sep
tember a.Sp, bij: E. .Dbbber, Noordmeerweg
-2 -L^.bes-. ..Rpelestraat
k tel. 491t
Nutsbibliotheek. Qp 1September a.Sa be-
gint het nieuwe leesseizoen weer; met
nieuwe i.nschrijving en met een zeer groot
aantal n^.euwe boeken. Nieuwe romans, maar
dit jaar vooral yeel nieuwe jeugdboeken.
Ook zal "er binnenko.rt een geheel nieuwe
jeugdcatalogus uitkomen. De bibliotheek
is op Laan 2^» geopend: raaandag 19.00 -
20.00 unr en donderdag 19.30-20,30 uur.

--BURGERLIJKE STAND==
Geboren: Johannes Wilhelmus, zv H.W. de-
Gier en C.M. Verkleij, "•
Gehuwd: Harry Rudy de Gier, 30 jaar en
Janny Louise Sturm, 23 jaar; Egbertus
Cornelis Melchior, 2k jaar en Johanna
Louise van den Boomgaard, 23 jaar;"Al-
bertus Henricus Goeijenbier, 49 jaar en
Maria Regina.Brieffies, 34 jaar.
Overleden: Geertje Ploeger ev C.Bark,
ond jaar; Maria Anna Mes., oud 24 jaar,
wonende te Utj'echt. V;

Spreuk van de week:

Vacanties. achter.. den rug"•
ledereen vieer ge'zon'd terug
Eh hu maar weer met frisse raoed
Herfst en winter tegeinoet!

A. de Boer,. _Molengou\y ,46 (woonark)
heeft weer prachtige Chrysanten-
.bloeraen te koop! !

Uw bruiloft - Receptie
of Familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door

Restaurant "CONCORDIA"

annex slijterij

Dorpsstraat 1

Broek in V/aterland

Tel. 02903-206

Voor gezins- en bejaardenhulp kunt
U zich wenden tot Mevr. Eranke, Nieuw-

land 1, tel. ^52, of Zr. J. Grouse,
tel. 255.

==PLUIMVEE EN- KONIJNENHOUDERS VERENIGING=
De huisdierenshow, door bovenstaande ver-
eniging georganiseerd tijdens -de- feest-
week, was weer een groot succes. 56 kin
deren verschenen met hun huisdieren op
het appel. De prijzen gingen naar de vol-
gende kinderen:
1. Gert Jan van der Blonk (vissen)
2. Marjan Grasman (schildpad)
3. Ola Brugsma (hpnden)
4. Josee Hee.mskerk (hond)
5. Marius Spaans (schildpad)
6. Linda Smeenk (hond)
7. Roberto Blufpand (cavia)

Johnny v. Veldhoven "rp-des).
9' Eva Klooster (poes)
10.Iris Blufpand (poes)

De jongdierendag van konijnen die- zater-
dag 26 augustus werd gehouden was door
de inzending van 62 dieren v/at aan de la-
ge kant, maai? de kwaliteit van de inge-
.zonden dieren was prima. Jammer was dat
er weinig belangstelling was van de zij-
de van .het puhliek. De door de heer T.W,
Bruijn beschikbaar gestelde keurruimte
is al jaren weer. een tegemoetkomihg die •
door de organiserende vereniging zeer op
prijs wordt gesteld, Keurmeesters waren
J. Karbet uit Amsterdam en mevr. H.J.M. ••
Sterk-Takes uit Monnickendam. Bij de le-
den werd kampioeneen Vlaamse Reus met F.
van C.A. Visser uit Marken, tweede een
Tan met F. van .N.F. Benoist uit Amster-.
dam. De derde plaats was voor een Franse
hangoor met ZG van P. Boogaard te Broek
in Waterland. Bij de jeugdafdeling ging D
de hoogste prijs naar een Rus ZG. van
Stijnie Geugjes uit Broek in Waterland;
tv/eede werd een Alaska met ZG van Gert-
Jan Geugjes uit Broek in Waterland. Bij
de jeugdafdelihg waren bok cavia's inge-.
zonden en winnaer was hier Mieke Siebel .
uit Ransdorp met ZG«(De overige uit—
slagen kunnen wij helaas wegens ruimte-
gebrek niet plaatsen. Red.)

="ATTENTIE! I .! ===
11 en 12 September a.s. zal de 'Vagen-
gouw worden afgesloten vcor alle ver-
keer.

Het Gemeentebestuur.


