
27 September 1973 nr. 622

urmAM

BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING DROBKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
De Broeker Gemeenschap" H.liV, Eppenga, Buitenweeren 1»

Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel. I562

==AGENDA==

29 sep Schoonmaakactie milieu-iverkgroep
9 okt Kleindierensportver.: lezing

B. Cruijff (Concordia)
11 okt Nut: Gerard Croiset (Leerkamer)
13 okt Jeugdhuis: groep Zarathustra
17 okt NGVB: ds. Boeienga "Het Evangelie

per radio"
3 nov Jeugdhuis:- groep "Hope"
3 nov Nut: ruilbeurs (o.l.s.-I)

15 nov Nut: Cabaret Ivo de Wys
(Broeker Huis)

nov NGVB: Zr. Brigittina
"Het moderne kloosterleven"

1^-16 dec Kieindierensportvereniging:
Tentoonstelling

18 dec NGVB: Kerstavond
10 jan Nut:^^K.lV. de Gier met dia's over"

Israel (Broeker Huis)
2k jan Nut: Toneelgroep "Karaeleon"

(Broeker Huis)
21 feb Nut: Jaap Groen "Kiele kiele

hopsasa" (Broeker Huis)

==B50EK MAAKT BROEK SGHOON==
Morgen is het dan zo ver I Schoonmaak
zaterdag in Broek ! De actie georgani-
seerd door een aantal Broekers, die el_
kaar gevonden hebben in de Milieugroep.
Een groep die hard werkt aan de oprich-
ting van een algemene vereniging "tot
behdud van Waterland".
l/e beseffen dat er wel belangrijker
dingen op milieu- en bescherm-gebied te
dden zijn, dan water ont-doen van plastic
en ander afval. Nietterain menen wij dat
00k in dit opzicht een goed begin moet
worden gemaakt. Een vvat aangepaste uitleg
dus van het gezegde "wie het kleine niet
eert, is 't grote niet weerd".
IVe nodigen ieder die deze zaterdag de
29ste, een paar uur vrij heeft, uit om
ons een handje te helpen. De meer gemo-
tiveerden zullen er v/el vrij voor willen
maken. Hoe meer, hoe liever, des te bete^
eindresultaat.
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We hebben de schoonmaakdag verdeeld in
vier perioden. Op de volgende tijdstip-
pen vertrekken roeiboten naa.r een vooraf
aangewezen slootgedeelte:

09*00 uur 's ochtends
11.00 uur *5 ochtends

14.00 uur 's middags
16.00 uur 's middags
Verzamelen steeds op het Havenrak.
Aanmelden (niet beslist noodzakelijk,
maar organisatorisch wel plezierig) en
nadere inlichtingen by: Ronald Drost,
De Vennen 151 tel. I666, Tom Sluiters,
Zuideinde I6 (tel. I568) en J. van Zv/ol,
Galggouw 24, tel. 1498.

==MEISJESCLUB==

Maandag, 1 oktober om 3*45 uur starten
we weer met de meisjesclub. Meisjes
vanaf 10 jaar tot en met het eerste jaar
voortgezet onderwijs zijn van harte wel-
kora. Tevens hopen we dan, weer langs te
komen om 't oud papier op te halen te
beginnen ten zuiden van de Provinciale
weg.

Mej. M, Mulder

==KLEINDIERENSPORTVERENIGING==
Lezing met dia's te houden door de heer
B. Gruijff uit Purraerend op dinsdag,
9 oktober a.s. in cafe Concordia om
8 uur 's avonds.
Deze dia's zullen betrekking hebben op
kanaries, tropen, grote parkieten, dwerg4
papegaaien, tropische d uiven, fazanten
en diverse andere vogels.
Bij deze wordt u uitgenodigd te komen
kijken. De toegang is gratis.

Namens het Bestuur

G. Hoetmer, seer.

Spreuk van de week;

Er zit muziek in Zuiderwoude !



==HET NUT==

Op de cursus Engels voor beginners, waar
van de lessen op 25 September jolo zijn
begonnen, kunnen nog enkele "leerlingen"
geplaatst worden. Indien u belangstel-
ling heeft, stelt u zich dan in verbin-
ding met mw, L. Dobber (tel. 1513).
Voor de cursus Engels conversatie hebben
zich tot/heden nog te weinig mensen ge-
raeld om van start te gaan. Heeft u ech-
ter belangstelling stelt u zich dan in
verbinding met Mw. Dobber. Hetzelfde
geldt voor de cursus: Handwerken, ook
hiervoor zijn nog te weinig gegadigden.
In tegenstelling tot de Engelse cursus-
sen v/ordt. deze dinsdagsmiddags gegeven,
aanmelding hierjroor bij bovengenoemd
adres. / op

==BBJAARDENCLUB MET VAKANTIE==
Zaterdag B September vertrek vanhet
parkeerterrein ca. 11 uur naar Sleenaken
ih Limburg per touringcar. Wij hebben
daar een pracht vakantie gehad. Byzonder
mooi weer, D.e verzorging was. erg goed, •
ontbijt, lunch en diner, alles op t5jd.

Zondag hebben wij zo'n drie uur gewandeld
wat xvel wat te veel was. Maar het natuur-
schoon, wat wij daar te zien kregen ver-
goedde alles. De moeheid was gauw ver-
geten.

Maandag per touringcar naar Monschau een
prachtige rit, die velen van ons niet
licht zullen vergeten. In Monschau heb
ben we daar een tijd zoek gebracht met
winkelen en-huizen bekijken. Dat is/lets
anders dan bij ons. /"weer

Dinsdag een Panorama, tocht door_Zuid=^ ^
Limbur^---Ben"nii1;zbrid"^lijke mooie bus-
tpcht met bezoek aan de- Pietersberg. IVij
hadden daar een prachtig uitzicht over
Maastricht. 's Avonds hadden we een
dansavond met leuke muz.iek tot laat in
de avond, ------

Woensdag hielden we een ondeirlinge steen-
werpers wedstrijd. Allen deden mee. Prij-
zen waren twee Limburgse Vlaaien, die
best smaakten. 's Middags kregen we be
zoek van onze burgemeester en zijn echtge-
note. Dat was erg leuk. Dat is een bewijs
dat onze burgervader met de bejaarden-in
zijn gemeente mee leeft, als ik het zo
mag neer schrijven. V/ant 250v a 270 km
rijden, .dat zegt wel iets. "

Donderdag, een Ardennentocht per touring-
car door Belgie. Dat was een erge mooie
tocht met prachtige panorama's van ,hoog
tot laag.' Dus dat was ook weer een ge-
slaagde dag.

Vrijdag zijn wij.per bus naar Maastricht
geweest en hebben we een bezoek gebracht
aan de markt en de Grote Kerk. Dus .een ,
rustige dag voor ons alien !
's Avonds hielden wij een kienavond
waar alien aan kOnden deelnemen. Er waren! end en als derde "Zuiderwoude".
aardige prijzen te winnen. Toen dat was
afgelopen was de koek op.

Zaterdag vertrek uit Sleenaken, nadat de
koffers waren ingeladen. V/e reden door een
gedeelte van Belgie dat ook erg in de i
GEVONDEN: op het Parkeerterrein bg de visboer: een Ford autpsleute

smaak viel. Op onze terugreis zijn wij
driemaal uitgestapt om de lunch en een
verfrissing te gebruiken^ terwijl vjij
ook onze benen even wilden strekken.
Terug in Broek in.Waterland om 3 uur.
Daar werd het bestuur bloemen aangebo-
den door de leden. Mw. Buster en Mw.

Terpstra mochten een Limburgse Vlaai
ontvangen.
Allen, die er aan hebben meegewerkt om
dit tot stand te brengen onze harteljjke
dank daarvoor.

Vele groeten van Bestuur
seer. J.H.W. Wallroth

tel. 02903-1602

==SPREEKUUR BURGEMEBSTER==
Het avond-spreekuur van de burgemeester
op 1 oktober a.s. kan geen doorgang vin-
den. Het wordt verschoven naar maandag
8 oktober van 1900 - 20.30 uur.

==SCH00NMAAKSTERS GEVRAAGD==
Voor het schoonhoude,n van het VVijkge-
bouw van het Groene" Kruis wordt een
schoohmaakster gevrkagd. l/erktijden in
onderling overleg vast te stellen. Nade-
re inlichtingen te yerkrijgen by mej...
G, Bont, Corn. Roelestr. 2k (in de
avonduren), tel. 1559.
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Per 1 januari a.s. is ook vkcaht de be-
trekking van schoonmaakster van de
kleuterschool "Kleutervreugd". Inlich
tingen omtrent werktijden, beloning/ etc
zijn te verkrijgen ter gemeente-secret'arie
(hr. G^ssenLa^-—-—— _ —

==BURGSRLIJKE STAND==

Gehuwd: Pieter J. Otto 27 jr en
Elisabeth L.A.M. Andersson 2^jr.

Ondertr.: ArnoldusW. Pilger 23 jr en
Ada van den Berg 25"jr
Adriaan Roest 21 jr en
Elisabeth IV. Pronk 21 j.r.
Barend Honingh 20 jr en Dirkje
van den Broek 20 jr.

Overl.; Niesje Hoeve 8l jr w.v. VV.Dekker

==V/ATERLARDSMUZIEK FESTIVAL==
Op zaterdag, 22 en zondag 23 September
1.1. werd in Midden-Beemster het jaarlijk-
se 'Vaterlandse Muziekfestival gehouden
(voor de 19e keer!) Uit onze gemeente
deden daaraan mede "Fanfare Zuiderwoude"
en "Jeugd doet Leven", Dit festival is
niet een'concours'in de eigenlijke zin
van het woord; wel wordt door een des-
kuhdige jury van elk orkest een beoorde-
lingsrapport opgemaakt en besproken.
Daaruit volgt dan een bepaalde rangorde.
Als beste orkest eindigende "Kunst na
Arbeid" uit Purraerend, daarna het
"Stedelijk Orkest" eveneens uit Purmer-
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den dit een knappe prestatie, waarmee
wij orkest en dirigent gaarne gelukwensen.
De klassefing van "Jeugd doet Leven" is
ons op dit moment nog niet bekendtf


