
1^ September 1972 nr• 596

urrnAM

ORGAAN VAN DE STIC3iTING „DE 5ROEKBR GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap"
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr,C Bakkerstraat

Redactie-adres mededelingenblad;
H.V/. Eppenga, Buitenv/eeren 1.

.12, tel. 562

h^sep

i19sep

I
•19sep

j23sep
i'6okt
jiyokt

f21nov
I * '

I 8-10

119<iec
— — —

==AGENDA==

Ledenvergadering Jeugdrecreatie-
ver. (R.K. Hulpkerk)
Trekking verloting "Jeugd doet
Leven" (Concordia)
NCVB:dhr.v.d. Nadort over

"De macht van het kleine"

Klaverjaswedstrijd (Concordia)
Muziek- en zangavond (Ned.Herv.Kerk)
NCVB: Pater Wartenburg over
"India 1§n Wepal"^
NCVB: mw. Den Rooien over "Zendings-
werk in Karinten"

dec. Tentoonstelling pluimvee-en f
konynenhoudersvereniging. .1
NCVB: Kerstavond I

I ==DONATIES BROEKER GEMEENSCHAP==
ifWij brengen hierbij nog even in herinne-
fring onze mededeling van de vorige maal
Ibetreffende de donaties voor de stichting ;
j"De Broeker Gemeenschap". In de komende

Uweken zal u gevraagd worden deze donatie
nte betalen. Het bedrag daarvan is slechts i

5i— per jaar per gezin. hopen en
Ivertrouwen, dat u degene, die bij u aan de |
|deur komt, niet met lege handen weer laat ;
jgaan. I

I ==FANFARECORPS "JEUGD DOET LEVEN"== |
jOp 19 September a.s. 's avonds om 20.00 u.i
[in cafe Concordia trekking verloting ten
[bate jeugd fanfare.

==KLAVERJAS-DRIVE==

jZaterdag, 25 September a.s. een vrjje
jklaverjasdrive in cafe Concordia. -
jPrachtige prijzen.

I ==NIEUWS VAN DE BEJAARDENCLUB==
[Na een enorm fijne week in De Lutte,waar
130 leden een onvergetelijke vakantie heb-
iben doorgebracht, beginnen we v/eer met
lonze winteractiviteiten. Dinsdag 26 Sep
tember 2 uur starten wij weer met onze
soos in het Broeker Huis. A1 onze leden
en veel nieuwe leden hopen wij daar weer

te ontvangen. Bij het gebruikelijke kla-
verjassen en pesten wilden wjj nu 00k
gaan sjoelen, dammen, schaken, e.d.
Cok wilden wij nu dia-middagen enz. en
enkele middagen kienen een spel wat in
De Lutte bij een ieder erg in de smaak
viel, Heeft u nog andere ideeen zegt
het ons I Met uw aller medewerking reke-
nen wij weer op een goed seizoen.
Tot dinsdag, 26 September 2 uur.

^ Het Bestuur

==ORANJEVERENIGING==
-I-

Zoals u misschien gemerkt zult hebben,
is het Hele gebeuren, van de Oud-Hol-
landse markt op het Kerkplein en de ver-»
jaardag van H.M. de Koningin gefilmd.
Deze film wordt nu geheel in elkaar ge-
zet, en wordt eind oktober gedraaid.
Ondanks het slechte weer van die dag,
is de film heel goed gelukt. Wij hopen
dan 00k een fijne avond met u alien te
mogen meemaken. Over de juiste datum
lichten wij u nog nader in, via de
Broeker Gemeenschap.; kaarten voor deze
avond kunt u krijgen bjj nadere aankon-
diging, bij diverse zeikenmensen.

-II-

De Oranjeverehiging yraagt voor de film
voor eenmaal een inspreker(ster). WeIke
Broeker dame of heer halpt ons hier
even mee ? Gaarne zo spoedig mogelijk.
U kunt zich melden by de heer F. Voor-
derhake, Noordmeerweg tel. 5^3^ of L,
====Broeder,De Erven 20, tel. 26l ====

==JEUGDHUIS=:=:

Ik wil de familie van Y. graag bedanken
voor hun gift aan het jeugdhuis.
Frank Smeenk, Jan Leegwater en Reindert
Mellenberg ben ik erg dankbaar voor het
feit dat zij hun zondagmiddag hebben op*
geofferd om mij te helpen met het lossen
van een schip met sintels.
En 00k Jan Voorderhake, Wim Dekker en
Jan Pronk, want ook zaterdagmiddag werd



ier door k
lEn dit was

ongens gewerkt, in de regen
allemaal niet nodig geweest,

|Als de jeugd van Broek, die eerst met
•zo'n grote mend stond te roepen van: "Er
imoest een jeugdhuis komen.;We raoeten ons
ikunnen ontplooien en een eigen ruimte
ihebben", als die jongelui zaterdagoohcend
leen paar uurtjes geholpen hadden. Een
ipaar uurtjes dan was het allemaal zo ge-
ibeurd, maar de woorden zijn nog altjjd veel
Igroter en mooier dan de daden. Want de
ihouding is treurig-. De ene sraoes is nog
mooier dan de andere« Voor de mooiste
ismces is een prijs van f 10,— beschikbaar
|Het is natuurlijk mogelijk dat die jongelui
;die zo mooi beloofden te komen helpen,

houden in de leerkamer op een zaterdag-
middag en alle mogelijke verzamelingen
van postzegels tot old-timers kunnen
worden getoondo .alt U mee doen dan kunt
U zich nu reeds opgeven bij Mevr. L.Dobber
Noordmeer 2, tel. 513, Hr. W.Drjjver,Bui-
tenweeren 17, R.Lobbes.C.Roelestr.^Ktel.
^91-

' ===GEVONDEN VERLOREN===
•Gevonden: —
j/ 10,— biljet,rode damesportemonnee met
jinhoud, 1 bril in plastic hoes, 1 bril i"
•jin brillenkoke.,', dameshorloge met blauwe
jwijzerplaat, 1 slaapzak
IVerloren:jhetben gedacht: kom wij gaan auto's wasseri igouden letterbroche "L", zwarte damestas

pant er IS ook geld nodig, Ook die jongehs met inhoud.
wil ik dan bedanken, Aan die mensen heb
ije v/at, daar kun je op bouwen, Maar een
ijeugdhuis bouw je niet met z'n vierenoEn
jdat zyn die vier ook beslist niet van
iplan. . _ V : ' • •
;Ei:' v/ordt lieleraaal niets van jullie ver-
iv/achto Het zou alleen aardig zijn als jul-
p.ie morgen de hoop sintels die nu op het
-:land liggen zouden vlakken,- en daarna
ihelpen met het-tirameren van de fundering?

. , Cor te Boekhorst.

• ^-=NUT==
iHet . wipterprograrama-is vrijwel rond en de
jleden zullen het binnenkort toegestuurd
ikrijgen. ypor de niet-leden een greep uit
jhet gebpdone: een.ontmoetingsavond met de
jbekende schrijver, Jan Wolkers; een avond
jgewijd aan de v/ijn, waarbij het vooral op
jhet: proeven zal aankomen, gegarneerd met
ifranse kaas, een en ander Jte nuttigen
pnder de zoete klanken-van het franse
ilied ;...v;elke plannen bestaan er voor Wa-
•uerland?. De heren van de planologischs
idaenst.en zullen ons er meer over vertel-
|lena -Nog meer onderwerpen zullen er dit
;verenigingsjaar ter sprake komen, onze
jleden krijgen het binnenkort uitvoerig in
ide bus en niet-leden raden wij aan: meldt
jU bij onderstaande adressen. De contribu-
;tie is echt niet hoog n.l, f 10,— per
ijaar. . .
jCursnssen:
:Engels, als U dit leest heeft de eerste
icontact-bjjeenkomst reeds plaats gevonden
jsn zijn de eerste afspraken voor de lessen
igemaakto Mocht U toch nog belangstelling
jhebben, meldt U zich dan p.o, dan kunt U
•jaan de r.r&a les deelnemen,
}Handwerken, v/ordt" "^s middags gehouden, Wij
jhopen in de komende dagen met de groep
jvan start fee gaan, V/ilt TJ zich alsnog
oaanmelden dan kan het nog,
;Tuinieren, hiervoor hebbpn wij helaas nog
iniet genoeg deelnemers, Kijkt U eens rond
jin Uw tuin en vraagt U eans af waarom Uw
jrozen zo slecht bloeien, het gras toch
|niet zo mooi kleurt, op al Uv/ vragen kunt
|U voor een zeer gering bedrag antwoord
ikrijgen dpor een deskundige by uitstek,
jTenslotte willen wij eind oktober, raits er
ivoldoende belangstelling bestaat, een
iruilbeurs voor verzamelaars in alle leef-
jtijden organiseren^ V/ij willen deze beurs

Inlichtingen bij postbureau Rjjkspolitie
aan het Nieuv/land,

===AARDGAS=:==:

Volen hebben in de regipnale couranj:;_g.e-
le.zen, 4.at Broek iii Waterland zal •
worden aangesloten op het gasnet, Het
gevolg daarvan is o,mc geweest, dat ten
gemeent ehuize nogal wat vragen zjjn ge-
steld oratrent nadere bijzoiiderheden. Met
name is "e vraag gesteld, wanheer pre-
cies de aansluiting zal plaats vinden,
Het gemeentebestuur weet op dit moment
echt niet veel meer, dan wat iedere
krantenlezer ook weet. In het-kader van-'
d.e aansluiting der onrendabele (z,g, Mt-
te) gebiedea zal ook de kern Broek in
Waterland worden aangesloten. Dus niet
de kernen Zuiderwoude en Uitdam, evenmin
als de vsrspreide bebouwing (deze zijn nl,
superonrendabel), Het.gasbedryf Zaan-
streok-Wa"! erland heeft nog geen program-
ma opgesteld, van waaruit gewerkt kan
worden aan de aansluitingen, Zowel. tech-
nisch als financieel moet er nogal wat
geregeld worden.. Vast schijnt .wel te staan
dat de gemeente Zeevang als eerste zal
worden aangesloten, v
Een voorzichtige schatting hanterende,
neemt het gemeentebestuur aan, dat de
e.ansluiting van Broek over 2'a -3 jaar een
feit kan zijn, Uiteraard zult U voordien
van de. zijde van het gasbedrijf uitvoerig
over, een en ander worden gei'nformeerd.

Verkoop begint maandag l8 sept. a.s...Om"
"teleurstelling te vobrkomen moeten be-
stelde. .Loten in de eerste week van de
verkoop afgehaald worden.

W, van Meel, Parallelweg 1,

Vanaf heden stoppen v/jj met onze olie-
handel. Wij danken de klanten voor het
vertrouwen in ons gesteld. De verkoop
van gas gaat gewoon door,

K, Morees,Dorpsstraat 17,
Zuiderwoude,

===SPREUK VAN DE IVEEK===

Komt tii'd, komt gas.


