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BROEKER GEMEEN5CHAP
ORjOAAN van DB STICHTING „DE BROEKER GEMEENSCFTAP'

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr.C.Bakkerstr, 12, tel. 562

1 mrt

2 mrt

3 apr

10 apr

8 mei

==AGENDA==

Kennismakingsavond ouders toe-
komstige leerlingen o.l.s.-I
Tentoonstelling "Touw leeft"
(Broeker Huis)

3 mrt. Opening Jeugdhuis
5 t/m 9 mrt. Inschrijving leerlingen

o.l.s._I

6 mrt. Nut: Causerie: "Zwerven door
Noord-Holland" (Broeker Huis)

9/10 mrt. Toneelver, "Tracht"
(Broeker Huis)

1^ mrt. Bazar Bejaardenclub (Broeker Hui4
15 mrt. NCVB: geoomb. verg. met Marken

Nut: "Vliegen met de KLM"
(Leerkamer)
NCVB: avond met notaris Dirk-

zwager.

NCVB: avond met

==HOORZITTING===

Wolfederatie

Enige tijd geleden hebben ter inzage ge-
legen de ontwerp-bestemmingsplannen
"landelijk gebied", "Zuiderwoude" en
"Uitdam". Tegen deze ontwerp-plannen zyn
een aantal bezwaarschriften bij het ge-
meentebestuur ingediend. Het college van
burgeraeester en wethouders heeft thans
besloten naar aanleiding van deze be
zwaarschriften een hoorzitting te orga-
niseren, Deze zal plaats vinden in het
Dorpshuis te Zuiderwoude op dinsdag,
13 maart a.s. des a^bnds cm 8 uur. Dege-
nen, die schriftelijke bezwaren hebben
ingebracht, zullen persoonlijk op deze
avond worden geattendeerd. Voorzover de
plaatsruimte dat toelaat, zijn 00k andere
belangstellenden welkom.

==MIJ. TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN==

Op dinsdag, 6 maart zal de heer G. Hout-
man uit Hoorn ons met zijn dia's meeneraen
op een Zwerftocht door Noord-Holland.
Wij bezoeken daarbij o.a. de duinstreek,
het Zwanenwater en de dijk van het IJssel
meer, Daar de heer Houtman bekend staat

als een prettige verteller, rekenen wij
op een gezellige avond.
Aanvang 20.15 uur in het Broeker Huis.
Toegang leden + 1 introduce gratis;
niet-leden / 1,--.

==.TQNEELVER. "TRACHT"^^

De toneelvereniging "Tracht" geeft op
vrijdag, 9 maart en zaterdag, 10 maart,
haar laatste voorstellingen van dit
seizoen, aanvang 20.15 uur in het
Broeker Huis.

)We brengen twee vrolyke eenakters, "Help
ik leef" en "Moeders uitgaansdag", v/elke
onder regie staan van de heer Geleyn
Moelier, die door het N.C.A. (Nederlands
Centrum voor Amateurtoneel) aan ons ter
beschikking werd gesteld. Zoals u reeds
verncmen heeft, spelen we voortaan in
het Broeker Huis. I'/e hebben een fijne
tijd gehad in Concordia en de sfeer was
altijd bijzonder gezellig. Maar het op-
zetten en afbreken van het decor op een
dag, was eigenlijk een te grote opgave
voor de medewerkers, die vaak dezelfde
avond moesten optreden. Dat is nu anders
geworden, we kunnen enkele dagen van te
voren reeds de decors opbouwen en de
generale repetitie kan nu ook op het
uiteindelijke toneel plaats vinden. Za
terdag, 10 maart is er na afloop een ge
zellig avondje, zoals v/e dat ook bij
Concordia gewend waren.
Kaartverkoop alleen bij mw. Aaftink,
Moerland 21, tel. 1598. Voorverkoop voor
donateurs, maandag 5 en dinsdag 6 maart.
Woensdag 7 maart begint de gewone ver-
koop. Daar we ieder de kans willen geven
een goede plaats te verkrijgen, zonder
dat u al om 7 uur in de zaal hoeft te
zijn, zijn we tot het systeem van "bespro-
ken"plaatsen overgegaan. Helaas werden
we genoodzaakt er een gering bedrag van
/ 0,25 per plaats voor te rekenen. Wilt
_u verzekerd zijn van goede plaatsen, dan
dient u tijdig te bespreken. Telefonisch
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bestelde kaarten dienen binnen 2 dagen
betaald en opgehaald te worden bij hot
hierboven genoemde adress

^=BEJAARDENCLUB==

Onze bazar staat v/eer voor de deur en

wel op maart in het Broeker Huis.
Opening cm 2 uur. IViJ doen nog een be-
roep op alle inv/oners van Broek in

IVaterland. "Heeft u nog iete te raissen
voor onze bazar ?" Zo Ja, u kunt het
bezorgen biJ het bestuur. Bij voorbaat
onze dank daarvoor,

Aan de leden: wij houden weer een
kienmiddag op dinsdag, 6 maart. Zorgt,
dat u alien weer aanwezig bent. Er zijn
weer aardige prijzen te winnen.

Het Bestuur.

==GEVONDEN VERLOREN==

Gevonden: f 10,— en 1 zwart langharig
hondje, draagt rode halsband,

Verloren; 1 chroom dameshorloge, merk
"Lacita", met zwart bandje;
1' blauw dekzeil van 5 bij 5

meter met opschrift;
"Gebr« Lamberts"-'Jeert

Inlichtingen bij Rijkspolitie, tel.l29^ -
Nieuwland 37'

==0?ENING JEUGr)HUIS==

AcS. zaterdag is het dan eindelijk zo
ver ! Het jeugdhuis wordt geopend. En
het gebouv/ doet.zijn naam meteen eer
aan. Het is n.l. de bedoeling, dat de
jeugd van diverse leeftijden deze eerste
dag al terecht kan. Des morgens poppen-
kast voor de kleinsten, des middags film
voor de groep van 6 tot 12 jaar en des
avohds voor de oudere jeugd. De volwas-
senen, die een kijkje willen nemen, zijn
welkoin tussen 16.00 en 17.30 uur., Dan
wordt z.g. "open huis" gehouden.
We willen niet nalaten om vanaf deze

plaats alvast een compliment te maken
aan de doorzetters, die ondanks vele
strubbelingen er toch in geslaagd zijn
de zaak voor elkaar te krijgen. Wij
.wensen het jeugdhuis ook na de inge-
bruikneming veel succes !

==BURGEHLIJKE STAND=:==

Geboren: Pepijn z.v. E, Engelsma en
A.M.C. Dekker.

Zondagavond 11 maart 1973

Operaconcert door het Amsterdams
Opera Koor

in de grote zaal van het Concertge-
bouw ra.ra.v. Tine van Grootel, Jan
Blinkhof, Jillem Laakman en Hubert
Waber•

Toegangsprijs f 7,50.
Aanvang 20.15 uur,

Kaarten te bestellen bij J.J. Loos,
Buitenweeren 9, tel. l43^«

Spreuk van de week;
Je vinden het^best, dat de a-eugd ^

open huis gaat houden,
Als ze nu maar niet huis gaan houden !

Vanaf zaterdag, 3 maart is er
v/eer warm brood van bakker O.or

te verkrijgen op het

PARKEERTEBREIN VAN 10 - 13 UUS !

beleefd aanbevelend,

S. Kaper.

(bezorging gaat normaal doof)

==JAARVERSLAG BROEKER GEMEENSCHAP==
Tijdens de bijeenkomst van het Bestuur
van de Stichting "De Broeker Gemeenschap"
met de besturen van de aangesloten ver-
enigingen op 20 februari 1.1. is vast-
gesteld het jaarverslag. Traditie-getrouw
en oradat wij menen, dat kennisneming daar
van in wijdere kring mogelijk moet zijn,
publiceren wij dit jaarverslag in ons
blad.

Jaarverslag van de Stichting "De Broeker
Gemeenschap" over het jaar 1972. •
Bestuur; Tijdens het afgelopen Stich'tings
jaar heeft de heer Truyen te kennen ge-
geven niet langer deel uit te kunnen
maken van het Stichtingsbestuur. Het be
stuur, ziet er derhalve als volgt uit;
De heer H.G.M. te Boekhorst, voorzitter
De heer R,. Lobbes, penningmeester en
Mw. B. Blufpand-Sinot, secretaresse,
tezamen het dagelijks bestuur vormend,
verder de heer M. Jellema, vice-voor-
zitter, Mw. M. Aaftink-Sligchers en
de heer W. IViedemeijer. Er is dus een
bestuursplaats open. In het achter ons
liggende jaar kwam het bestuur 11 maal
in vergadering bijeen,
Deelnemende verenigingen: Het aant^al
deelnemende verenigingen in de Stichting
heeft in het afgelopen jaar enige ver-
anderingen ondergaan, Enkele vereni
gingen hielden op te bestaan, enkelen
zagen van verdere deelneming in de , .
Stichting af en een nieuwe vereniging
meldde zich aan. Aangesloten zijn nu
31 verenigingen. ...
Mededelingenblad; In het a^elopen jaar
is de "Broeker Gemeenschap" wederom
iedere twee weken verschenen met uit-
zondering van de gebruikelijke onderbre-
king tijdens de vakantieperiode.
Subsidie; Van geraeentewege is de Stich
ting over het jaar 1972 een subsidie
groot f 500,— yerleend. Daarnaast ong-
ving de Stichting een bedrag van / 500,—
zijnde de geraeentelijke garantie op een
tekort van de georganiseerde Tweekamp
met Ilpendam tijdens dfe Feest-week,

(vervolg volgende editie)

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wenden tot mw. Franke,

Nieuwland 1,.tel.1^52 of. tot

Zr. Grouse, tel.l255

WORDT DONATEUR VAN DE

BROEKER GEMEENSCHAP !!



Broekers jong en oud .

Hier is het bericht waar een ieder lang op heeft zitten

wachten ( 2 jaar ) en wat wij U zo graag willen zeggen:

Het Jeugdhuis gaat OPEN

Voor U nog enkele dagen wachten, voor ons nog een paar

dagen werken en dan op 3 maart om 10 uur "s morgens

zal onder yeel lawaai en feestyreugde "het gebouw aan

de Wagengouw 7^ worden geopend.
We gaan er die dag een groot feest van roaken en hopen

dat U en jij ook mee doet.

Het programina voor 3 maart is als volgt:

10.00 uur Opening van het terrain en het gebouw.

11.00 uur Poppekast voor de jeugd tot 6 jaar.

13.30 uur Filmvoorstelling voor de jeugd van

6 t/m 13 jaar. Op het programma staan dol

le dwaze lachfilms.

15.30 uur Open huis.

ledereen en vooral de ouderen zijn dan van

- •- harte welkom om gezelllg ra^t elkaar te

praten in het,gebouw . U kunt dan zien

wat wij met uw steub tot stand hebben

gebracht.

17.30 uur Einde middagprograraina.

19.30 uur Avondprograrama voor de rest van de jeugd.

Het wordt een grote bonte avond.

Aanwezig zijn :

Paradise People

Onze eigen discotheek: JUMBO

Andet'e verrassingen .

de toegang is 6RATIS



Programma voor 4 maart :
Mm/4 Wnm verklaad ©n niaak sr

19.30 uur Carnavals avond . Koni verK±
die avond een dolle boel van.

Vanaf 3 maart zal het jeugdhuis geopend zijn op :
Hoensdagavond vanaf

, , vanaf 8 uurVriidagavond
vanaf 7.30 uurZaterdagavond

. Vanaf 15.00 uur
Zondagmiddag

j vanaf 7.30 uurZondagavond

Pit zijn do voorlopige openingstijden, maar deze zullen
worden uitgebreid zodra hieraan behoefte bestaat.

op ei. moment dat het jeugdhuis open is Kunje
/.ijgen d.m.v. de consumptie-haarten
te hoop bij c. te Boehhorst en J. Voorderhahe .

n«vtiidig steeds een kaart en help ons zo werkKoop vroegti^ais sxecv*

besparen. Op rekening wordt nooit verkocht.
kun -ie vanaf 5 maart tereoht bij

Voor het opgeven als lid kun 3e vanVoor h Pg aanwezig in het Jeugdhuis.
J. Blakborn op de trven

ook donateurs zijn van harte welkom.

Tot ziens op 3 maart

G. 7

huis van binnen bekijken.


