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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DH STICHTING „DE DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redact!e-adres mededelingenblad;
"De Bfoeker Gemeenschap" H.V/o Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw. B| Blufpand-Sinot, Dr.C.Bakkerstr. 12, tel. 562

9 noy.

10 nov,

11 nov.

18 noy.

15 jah.

13 feb.
6 mrt •

3 apr.

e n d a£.
Bejaardenclub: dia-middag
(Het Broeker Huis)
EHBO: demonstratie raond-op-mond-
beademing (Scheepskameel)
Sint Maarten

Oranjever. Filmavond (Concordia)
Toneelver. "Tracht": "En ik dan?

van Annie M.G. Schmidt(Concordia
21 hby.~~ircVBT''WwT-l>en Rooien over

"Zendingswerk in Karinten".
25 noy* Intocht Sint Nicolaas
29 nov. Verkiezingen Tweede Kamer
30 nov. Nut: Wijnavond (Broeker Huis)

2 dee. Oranjever. Herhaling Filmavond
(Concordia)

8-10dec Tentoonstelling Pluimvee- en
konijnenh. ver.

15 dec. Nut: Toneelavond Vestzaktheater
(Broeker Huis)

19 dep. NCVB: Kerstavond
22 dec. Volkskerstzang N.H. Kerk
1973;-

13 jah. Kienavond gymn.ver."Sparta"
Causerie over "Streekplan
IfVaterland" Nut. (Leerkamer)
Nut: Jan V/olkers (Broeker Huis)
Nut: Causerie "Zwerven door

Noord-Holland" (Broeker Huis)
Nut: "Vliegen met de KLM"
(Leerkamer)

• ==:FILMAVOND ORANJEVERENIGING==

Zoals u in voorgaande editie van de Broe
ker Gemeenschap heeft kunnen lezen, is e
op de Oud-Hollandsche Markt en de verjaa
dag van H.M. de Koningin door de heer
F, Voorderhake gefilmd. Deze film met
geluid is nu geheel in elkaar gezet en wi;
kunnen gerust stellen, dat deze opnamen
de moeite waard zijn. Zonder medeweten
van u"zelf misschien, bent u door de
heer 'Voorderhake beetgenomen, op film
vastgelegd. Of u het met de koop eens
bent geweest of niet, u hoort uw eigen
stem, meer willen wij hierover niet ver
klappen maar kunt u zelf hiervan over-

tuigen. Ook de verjaardag van H.M. de
Koningin die in ons dorp is gevierd is
opgenoraen. Dit alles kunt u zien a.s.
zaterdagavond 11 nov. a.s. aanvang 8.30
in Hotel restaurant "Concordia", toe-
gangsprijs / 2,50 per persoon. Vi/ij kunnen
echter niet meer dan 15O plaatsbewijzen
verkopen. Is de belangstelling zo groot
dan wordt een tweede avond gegeven en
wel-op 2 dec a.s. aanvang 8.30 in het
zelfde Hotel Restaurant Concordia".
Plaatsbewijzen voor deze avond kunt u
krijgen donderdag 9 nov. a.s. tussen 18
en 20 uur n.m., bij Restaurant "Concordia"
Woensdagmiddag 22 nov. a.s. twee voorstel
lingen voor de kinderen. De eerste om 1^
uur n.m., tweede ora 15*30 uur (toegangs-
prijs voor de kinderen / 0,73 per kind.
De film duurt ruim een uur, voor de ou-
deren een dansje na. Wij wensen u die de
film gaan zien een hele prettige avond*

Het Oranjecomite

==KLAVERJASCLnB ZUIDERWOUDE=:=

Vanaf Maandag 13 Nov. a.s. beginnen wij
het klaverjassen in ons nieuwe DORPSHUIS.
Wij starten met een korte ledenvergadering
en hopen tevens v/eer nieuwe leden te kun
nen begroeten.
Vrijdag, 17 nov. a.s. is er een vrije
klaverjasavond in het DORPSHUIS, tegen
inleggeld met mooie prijzen o.a. een kof-
fiezetapparaat en een televisie-ko.ffiekan4
Aanvang 8 uur.

Het Bestuur

==TONEELVERENIGING "TRACHT"==

be toneelvereniging "Tracht" opent het
seizoen met de alleraardigste komedie
"En ik dan". De schrijfster van dit blij.
spel, Annie M.G. Schmidt, is vooral de
laatste jaren erg geliefd geworden bij
het Nederlandse publiek. Haar televisie-
stukken en vooral haar musicals zjjn by-
zonder in de smaak gevallen. Het stuk
"En ik dan", draait om de ietwat frivole
gescheiden moeder van een jonge employe,
bij de Stichting Nieuw Positief, die een
beetje met de boeken heeft geknoeid. Om



de verdenking van. fraude te helpen voor-
koraen, dringt deze dartele moeder de
stichting binnen als nieuw medewerkster,
De voorstelling zal v/eer als vanouds in
de "Broeker Schouwburg" Concordia gege-
ven worden en wel op 18 novo om 20.15 u,
Kaarten zijn bij de volgende adressen
vanaf 11 nov. verkrijgbaar.
Mw. Corapaan, Laan 28
Mw.Adema, C.Roelestro10,
Mvv. Aaftink, Moerland 21 en
Mw. Tierie, de I'/oudweeren 9

=:=BEJAARDENCLUB==

Dames en heren nog even een oproep voor
hen die aan onze vakantietrip wensen deel
te nemen. U denkt misschien; Wat vroeg !
maar-wij moeten bijtijds bespreken voor
Slenaken in Limburg. Er zijn reeds 52 deel
nemefs, dus geeft u spoedig op aan het
bestuur als u wenst deel te nemen.

Nog iets: is er misschien iemand die ons
zou kunnen helpen aan een sjoelbak ? Wij
willen die graag kopen*. il helpt onze
bejaardenclub. Bij voorbaat darik daarvbpr

Het Bestuur.

==COLLECTE-OPBRENGST==

De nationale collecte 1972 voor het gees-
telijk.gehandicapte kind heeft in onze
gemeente tobaal./ ^55i33 opgebracht,
waarvan /.64,50 uit Uitdam en / 54,5P
uit Zuiderwoude. We willen niet alleen de

gevers en geefsters bedanken, maar na-
tuurlijk ook de collectan-ten/es; tevens
onze hartelijke dank aan mw» Verv/eij-
Buitenhuis van het Kerkplein, die vele 3 J
jaren-deze belangrijke collectes organi-
seerde en deze taak nu aan mij heeft over-

L'.G'o Coumbu-de Zwart

• ='=GyMNASTIEKVERENIGING "SPARTA"==
Turnen yoor meis.jes van 16 t/m 20 jaar;
Enkeie v/eken .geledjen zijn wij gestart. met
een uur, speciaal bedoeld voor meis.ies
van l6 t/m 20 jaar. Dit.uur is op dins-
dagavond van 20.30- - 21.30 uur. (behalve
di.nsdag 14 noVo.. a.s.) Ongetwyfeld is er
een aantal meisjes: van die T.eeftijd, die
wel willen turnen, maar zich-nog niet bij
de dames thuisvoelen. Voor.hen is dit de

gelegenheid om (weer) met turnen te be-
ginnen.
Trimroen voor dames; Sinds een half jaar
wordt op de vrtjdagavonden van 20-21 uur,
in de trainingshal van S..D.O.B. door een
flink-aantal dames aan de zoveel.bespro-
ken conditie gewerkt. De- trainingshal is
echter groot en wie dit voorbeeld wil
volgen, is nog van harte welkom. Voor
alle nnlichtingen over de kleuter- de
meisjes en de jongensgroepen, het dames-
en het herenturnen-en het trimmen.voor

dames: J. Dobber, Noordraeerweg 2,tel.513

OUDERCOMMISSIE KLEUTERSCHOOL ROOMEINDE

Tijdens de Ouderavond van de kleuterschool
aaii\het Roomeinde op 12 oktober j.i. zijn
afgetreden als leden van de oudercommissie
de heer H.Aaftink en de dames L. Dobber-

van Dieren en M. Terpstra-v.d,Voort.
Met de nieuwgekozen leden is de samen-
st-elling van.de oudercommissie nu als
volgt:
J.R. van Eekelen,voorzitter

D, de Lugt-van Elk, secretaresse
A. Drijver-Hoogland, penningraeesteresse
P. Beintema-Belksma., lid
M.C. Struick7Poot, lid

Namens de oudercommissie,
D. de Lugt-van Elk^
Oosteinde 36, tel. 648

==INLEVERING VAKANTIEZEGELS=:=

Donderdagavond l6~nov is er gelegenheid
om vakantiezegels in te leveren.
35 dagzegels of 7 v/eekzegels.

P. Kocijman, Wagengouw 98

:=BURGERLIJKE STAND==

Geboren: Susan"d.Vc Boot en

Purmer- ^^sseveld; Olivier Robert *
end) 2.Vo J.R. Kohler en M.P.M.

A.gostini ('^e Amsterdam)
'iSehuwd; Frederik W,Eckenhau6Ben 24 jr. en

Martha H, Verbaarschot 22

Henri J.M. Hogeland 26 jr
Alice J, de Poel 24 jr.;
'//outer Ent 26 jr en Grada L van
Deursen 21 jr.
Frans v.d. Werf 24 jr en Marga-
retha. M. Renkeri 22"jrr

Overl.: Leendert Cornelis Huis (te Amster
dam) l8 jr-.; Jan Cornelis Bruijn
85 jaar.

3^.

3^:*' ;
en

==WOONGELEGSNHEID GEZOCHT=="

De onderwi jzeres aan de opeiibare lagere
school te Zuiderv/oude zoek't dringend
.woongelegenheid in Zuiderwoude of in
Broek in Waterland. Wie kan haar daar aan

Jielpgii~-'^~"l7iaieTr-tt_ gaarne_uw /be^
richt aan mw, ICingma-Wiliemsen, p/a o.l.
school' II te Zuiderwoude, tel. 257

:t:=AANDACHT VOOR DE AGENDA !==•"

Ons is gebleken in de afgelopen week dat
op een avond twee bijeenkomsten zijn be-
legd, Hierdoor zijn een aantal mensen in
een soort "gevvetenoconflict" geraakt
over de vraag: Welk van die twee ze nu
zouden bezoeken. Juist om dergelijke
dingen te voorkoraen, hebben wij indertijd
onze agenda ingevoerd. Dit systeem kan
natuurlijk alleen maar goed v/erken als
iedereen zo vroeg mogelijk zijn aktivi-
teiten meldt. Anderen kunneh daar dan re-

kening mee houden... Derhalve nogmaals ons
dringend verzoek: Geeft uw verenigings-
avond tijdig aan ons door !

===KOPIJ BROEKER GEMEENSCHAP=:L
Het komt nog vaak voor dat-de secreta
resse van de stichting "De Broeker Ge-
meenschap", mw. B.Blufpand kopij in de
bus krijgt, dat bestemd is voor onze uit-
gave. V/ij verzoeken-een ieder'"die berich-
ten ter publicatie wil inzend.pn de kopij
te deponeren of in de bus.van de heer
HclV. J^ppenga, of in de bus van het ge-
meentehuis.

WORDT DONATEUR VAN DE

BROEKER GEMEENSCHAP I I

Spreuk van de week:

We hopen niet dat het u overdondert,
U leest mbmenteel nummero zeshonderd.

Wie ze allemaal heeft gelezen,
Mag geacht worden bi.j de tijd te wezen I


