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Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.W, Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel. 1362

=:=AGENDA=:=

31 aug Voetbalwedstryd SDOB-Black Devils
1 sep Kleindierensportver.;

hokkeuring pluimvee
2 sep Kerkdienstin het t eken van

het regeringsjubileum
5 sep Viering regeringsjubileum

26 sep Tentoonstelling houtbev/erkings-
en handenarbeid club (RK Hulpkerk

14-16 dec Kleindierensportver.:
tentoonstelling.

19i^8 1973
Zilveren regeringsjubileum
van H.M, de Koningin

2 sept 1973 aanvang 10.30 uur

Herdenkingsdienst
Ned. Herv. Kerk te Broek in Wat'erland

Spreken Edelachtbare Heer Burgemeestei
H.G.M. te Boekhorst

Voorganger: ds J.17. Spruijt te
Amsterdam

Muzikale medewerking:
Jeugdfanfare "Jeugd doet Leven"

Organist: K. Kes

19^8 1973

Komt u ook naar ons feestterrein
op 5 sept a.s. in Zuiderwoude, waar
wij gezamenlijk het Zilveren rege
rings jubileum vieren, met vele
attracties.

Prima busverbinding. - Raadpleeg
ons programma.

de drie Oranjeverenigingen
Broek in V/aterland,
Zuiderv/oude,
Uitdam

19^8 1973

Spreuk van de week:
Op September:
Voor een kwartje naar de apies kijkeii
IVat het peer kost, zal de derde dinsdag

==VOETBALr/EDSTRIJD==
Op vrijdag, 31 augustus a.s. speelt
SDOB (veteranen) een wedstrijd tegen de
Black Devils. Aanvang 18.30 uur op het
sportterrein aan het Leeteinde.

==KLAVERJASSEN==

- I -

Maandagavond, 3 September begint de
klaverjascompetitie weer in cafe Concor-
dia. Om half acht een korte vergadering
daarna worden de kaarten weer geschud.
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

het bestuur K.B.V/,

- .11 -

Maandag, 3 September a.s. starten v/^
weer het seizoen met een ledenvergade-
ring en gratis prijsklaverjassen voor
leden. Klaverjasclub

Zuiderwoude.

==NUTSBIBLIOTHEEK===

Per 1 September begint weer een nieuw
leesseizoen. Er is een flink aantal
nieuv/e boeken (zowel jeugdboeken als
romans) aan de kollektie toegevoegd en
ook hopen we binnenkort de nieuwe kata-
logus voor de romans klaar te hebben.
Hobby-, vak- en studieboeken kunnen nog
steeds bij ons worden aangevraagd. De
openingstijden zijn hetzelfde gebleven
dus maandag 19»00-20.00 en donderdag
19*30-20.30 uur. Het adres is Laan 2^.

==BEJAARDENGYMNASTIEK==
De gyranastiek voor bejaarden zal voor-
taan gegeven worden op de dinsdagoch-
tenden, aanvang 10.00 uur.
Plaats van handeling:
het V/iJkgebouw van het Groene Kruis.
Nieuv;e leden zijn steeds welkom.

Bloemen bestellen........
"A r o s a" bellen !!!

Galggouw 28, Broek in Waterland
tel. 168^, b.g.g. 020-73152^



==GYMNASTIEKVER, "SPARTA"==

Naar aanleiding van het lange uitstel
van het begin van het nieuwe seizoen en
het felt, dat onze leden hiervan niet op
de hoogte waren, delen v/ij u hetvolgende
mee:

Op maandag, 13 aug stond het gymnastiek-
lokaal voor u klaar. In de loop van die
dag werd het echter volgezet met materi-
aal van de kleuterschool. Daar wij niet
van dit voornemen op de hoogte waren en
pas een uur voor de aanvang van het n'
nieuwe seizoen gewaarschuwd werden, dat
de vereniging geen gebruik van het lokaal
kon maken, waren wij niet in staat, de
lessen op de juiste raanier af te gelasten
De onzekerheid over de duur van het ge
bruik van het lokaal als opslagplaats, de
toezegging, dat vrijdag, 17 aug het lokaal
vrijgemaakt zou worden, de verrassing,dat
in tegenstelling daarmede op maandag, 20
aug v/eer nieuw materiaal werd aangevoerd,
(een verrassing, die des te groter was,
omdat toeri elke .mededeling aan de vere- -
niging uitbleef en xvy zelf de ontdekking

imoesten doen, dat het lokaal niet te ge-
'bruiken was), al deze orastandigheden
maakten het ons helaas. onmo^elijk,geduren-
de de eerste 2 weken ehig duidelijk be-
richt aan de leden te geven over de aan
vang van de lessen. Een gang van zaken,
die door ons sterk v/ordt betreurd en
waarvan wij alleen maar kunnen hopen,dat
deze voorgoed tot het verleden behoort.

het bestuur van g.v, "Sparta".

_ ==ZWANGERSCJIAPSGYMHAS31IEK== -

Binnenkort start v/eer een cursus zwanger-
schapsgymnastieko Gegadigden hiervoor
kunnen zich in verbinding stellen met
mevr. Hoff-, Oosteinde 9^ tel. l68l

==REKREATIEVERENIGING==

Tijdens onze algemene ledenvergadering-
gehouden op 20 aug j.l. hebben v/ij voor
het seizoen 1973/7^ de contributies voor
onze verschillende afdelingen als volgt
vastgesteld:
BALLET donder- l6.»15-17cOO f 11,—
vanaf 6 jr dag 17»00-17.45 p.maand
MUaiEK maandag l6,30-17o30 / 11,—
vanaf 8 jr p.maand
JUDO

vanaf 6 jr dinsdag 16.15-17-15 / 11,—
17-15-18.15 P-raaand
18.15-19.15

HOUTBEITERKING maandag 19,00-20.00 / ^,50
vanaf 9. jr p.maand
HANDENARBEID (er start in okt een / ^,50
vanaf 6 jr cursus van ca. 7 p.maand

maanden; dag en tijd
nog niet bekend)

Nieuwe leden en uiteraard nieuwe donateurs
zijn van harte welkom ! Inlichtingen en
aanmeldingen: mw. Dobber, Noordraeerweg 2,
tel. 1513; naw. Bron, De Breeck 19, tel.
1727; mw. van der Lugt, Dr. C. Bakkerstr,
1i^, tel. 1318.
Op 26 September a.s. van 14.30 - I6.3O
uur houden onze afdelingen houtbev/erking
en handenarbeid een kleine expositie in
de R.K, Hulpkerk aan de Keerngouw van de
kunstwerken, die in het afgelopen seizoen
op de lessen zijn gemaakt.

Hiertoe gelieve u de door uw kind(eren)
gemaakte werkstukken voor vrijdag, 7 sept
a.So af te geven bij een van de hieronder
genoemde leid(st)ers;
mw. Eppenga, Buitenweeren 1, tel. l463
mw« De Gooijer, Woudweeren 1, tel. I38O
mwe Jaburg, Oosteinde 13, tel. 1675.
dhr.Van der Meulen, Dr. 0. Bakkerstr. 9
dhr.Waterdrinker, Zuideinde 30.
Tijdens de expositie zal er gelegenheid
brt;taan voor de kinderen om te verven,
plakken, kleien, knutselen, etc. Ook
kunnen dan nieuwe leden (vanaf 6 jaar)
zich opgeven voor de cursus handenarbeid
van ca. 7 maanden, die in oktober zal ?
beginnen. Alle kinderen (met ouders) en
andere belangstellenden zjjn van harte
welkom !

==:BURGERLIJKE STAND==

Geboren; Camiel Christian z.v.

H.W.A. Aalbers en A. Slaa;
Mariska d.v. A. de Goede en
E. Nielen.

Gehuwd; Peter G. Visser 27 jr en-
Louise MoA. de Bruijn 23 jr;
Cornelis Kok 19 jr en Jetske
J. de Vries 17 jr-»

==TENTObNSTELLING
BESCHERMD DORPSGEZICHT==

In de stal van de heer J. van der Snoek

Roomeinde 17, wordt een tentoonstelling
ingericht met betrekking tot het "be-
schermde dorpsgezicht". Daar kunt u ken-
nis nemen van al datgene, wat tot nu toe
3rS-verrioht aan de •voonbexexding van het
gelijknamige besteramingsplan. Allerlei
interessante gegevens zyn bijeengebracht.
Kennisneraing daarvan is voor een ieder
aan te bevelen. Gedurende de openstel-
lingsuren zal er toelichting gegeven
worden. De openstellingsuren zijni
vrijdag, 7 sep 19*00 - 22,00 uur
zaterdag, 8 sep 13-00 - 17-00 uur
zondag, 9 sep 13-00 - 17-00 uur
maandag, 10 sep 19.OO - 21.00 uur
vrijdag, 1^ sep 19-00 - 22,00 uur
zaterdag,15 sep 13-00 - 17-00 uur
zondag, 16 sep 13-00 - 17-00 uur

Ze zijn er weer, net als voorgaande
jaren, die prachtige chrysanten,

Bjj A. de Boer,
Molengouw 46,

woonark "Najade"

Voor gezins- en bejaardenhulp
kunt u zich wenden tot Mw. Van

Montfrans, Havenrak 27, tel. 1273
of Zr. Grouse, tel. 1255

Door gebrek aan ruimte kon helaas
niet alle ontvangen copy worden ge-
plaatst.

Onderlinge Brandverzekering
Paralleliveg 17, Broek in V/aterland
tel. 02903-1269
Voor een goede brandverzekering naar
de "0 n d e r 1 i n g e"
Goede voorwaarden en lage premie t f t


