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ORGAAN VAN DS STICKTING «De BROEKER GEMEENSCHAP"
• Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
I "De Broeker Gemeenschap" ^ HoWo Eppenga, Buitenweeren 1,tel

Bakkerstraat 12, tel, 1562
1^65

25 aug.
27 aug,

nov.

'==AGENDA==

Fiets-puzzle-tocht
Ledenvergadering Rekreatievero
(R.Ko-Hulpkerk)

30 auglZuiderwoude I
/31 aug.) ^ ,
21 Sep. Ogympiade (Egmond aan Zee)
27 sep. Nut: Lezing Harriet Freezer ]

(Leerkamer) |
Nut: Muziekavond Ro.bert en Anja
Lint (Broeker Huis)

26 novo Nut: Amsterdamse Politie Kapel
(N.H. Kerk) .

13-15 dec. Kleindierensportver.
Tentconstelling |

10 jan. Nut: Cabaret der Lage Landen . '
(Broeker Huis)

IQ.rarto Nut: Wina Born (Broeker Huis)
^51 aug. Kleindierensportver.:

Jongdierendag Konijnen.

==FEESTWEEK==
Het alles overheersende gevoel bij een
terugblik op de feestweek is toch wel,
dat deze week zeer goed geslaagd genoerad '
kan worden. Dat ligt o.i. aan twee be-
langrijke factoren. De ene is, dat de
verenigingen aan wie gevraagd was iets te
organiseren, dat voortreffelijk hebben
gedaan. De tweede is, dat zo heel velen !
hebben willen niee—doen. Bij alle evene—
menten was een geweldige opkomst. !
Namens de Broeker Geraeenschap hartelijk j
dank aan alien, die op welke wijz© dan \
00k, hebben medegewerkt aan het succes i j
In dit nuramer van ons blad vindt u een !
aantal uitslagen van de diverse wedstrij-i
den e.d. Wegens een overvloed aan copy ;
kunnen ze niet alle worden geplaatst. In ;
ons volgend numnier hopen we de resterende'
uitslagen op te neraen.

==OPPASCENTRALE=:= :
Met ingang van 1 juli hebben er twee wi j-
zigingen plaatsgevonden t.a.v. de oppas-
centrale. Ten eerste: uw betalingen aan '
de oppascentrale gebeuren thans per bank-'

giro en worden niet meer opgehaald. Het
bankgironuramer is.3107.0^.32^ van de
Rabobank te Broek in Waterland, p/a
Mo Engelsma, Woudweeren 15o Mede zijn de
uurtarieven een kleine verhoging onder-
gaan, en wel als volgt:

-tot_24oOO.uur / 2,— per uur.- van 2^.00
tot 02.00 uurr.jr~3»—' per uur."^"vah 02.00 |
tot 's raorgens f 10,--. |
Betalingen raoeten binnen een week gegi-j
reerd zijn. Na twee aanmaningen zult u j
geen gebruik meer kunnen maken van de j
diensten van de oppascentrale. Mede wil-j
len wij er nogmaals op wijzen, dat alle j
verleende service op vrijwillige basis gej
schiedt. j
Cursussen: Het komende winterseizoen j
starten we weer met enige cursussen en |
wel in: Engels, Frans, Yoga (indien vol-|
doende belangstelling), Handwerken. U |
kunt zich t/m 31 augustus 197^ opgeven bii
M„ Engelsma, tel. 02903-17^3- ;

==D0RPSFEEST ZUIDERWOUDE=:= ]
Het houdt niet op met feesten. Nu kunnen!
we de bloemetjes weer buiten zetten in
Zuiderwoude. De volgende programma-punten
zijn ons opgegeven. ^
Donderdagavond, 29 aug. a.s. Katknuppelen,

bij het Dorpshuis - 20.00u.
Vri.idagavond: 30 aug. Gevarieerd program

ma met toneel, muziek, con
ference en dans*.. Aanvang
20.00 uur.

Zaterdagmorgen, 31 aug. Gekostumeerde
optocht. Aanvang 9-15 uur. |
20.00 uur. Dansen. |

==V. V. D. .-SPREEKUUR== j
Het V.V.D.-gemeenteraadslid Mr. P.B.H. j
van den Beld zal aanvangende woensdag, j
4 September 197^ zijn wekelijks politiek |
spreekuur houden des woensdags van 20.30 |
uur tot 21.30 uur te zijnen huize, ;
Oosteinde 5» telefoon 1673 |

Spreuk van de week:
't Is weer voorbij, die mooie zomer !



==REKREATIEVERENIGING==

l?ij maken u erop attent dat de meeste af-
delingen van onze vereniging vorige week
wear begonnen zijn en wel:
Muziek raaandags l6o30 - 17«30; Houtbe-
werken raaandags 19o00 - 20o00; Judo dins-
dags 16015 o 18013 en ballet donderdags
16013 - 17'»^3«» Handenarbeid begint weer
per 1 oktobero
Jaarvergadering« Op dinsdag, 27 augustus
aoS« zal in de RoKo-Hulpkerk aan de Keern-
gouw onze jaarlijkse ledenvergadering wor4
den gehouden Aanvang 20o30 uur^ Op de
agenda staan naast de jaarverislagen, de
vaststelling van de kontributies voor het
koraende jaar en een bestuursverkiezingo
Eventueie belangstellenden voor een be-
stuursfunktie in onze vereniging kunnen
zich tot de aanvang van de vergadering op-
geven en inlicht.ingen vragen bij;

==BURGERLIJKE STAND=:=
Geboren: Catharina E doVo Jo Lust en

Mo van Wijk;
Duco H zoon van en Quirine •,
dochter van WoDoToDo Wiarda en
MoCo Hansen;
Para doVo PoJ

HoJoMoTo Vod

Linda doVo D

Ondertro Jacobus HoJo

Overl

Boezewirikel

Kleij ji
Franke en Ao Lof li

Schilder 27 jr en ^
Anneke Prijs 29 jro [
Klaas Huis 2k jr en Marion Franl^e
19 jr .1 ,
Cprnelis H Meister. 29 jr en 1

rjiendrika A Laraein,;22 jro : "' •[•
[• Grietje Sanders oud 76 jr' WoVo |

Jo Buitenhuiso . j

==UITSLAGEN FEESTWEEK== ' !

en

Eo Dob-j -I-
ber, Noordmeerweg 2^ telo 1313 j Pe beoordeling van de. marktstalletjes op

====! aankleding, verzorging, etc„ heeft het
==FIETSTOCHT==

Ondanks het bijzonder slechte weer trok
de fietspuzzle-tocht op 11 augo toch nog
cao 90 deelneraerso De organisatoren heb-
ben het idee, dat velen, die raee hadden
willen doen, door de regen daarvan v/eer- | Kleindierensportverenigings
houden'zijno Daarora wordt de tocht nog
eenmaal herhaaido En wel op zohda.g, 23
augustus So So Opgave voor deelname en
vertrek bij de Oolo-school aan het Room-
einde tussen 11 en 1^ uur. Inleggeld
f 1i75 per persoono Doet alien raee !
~~~~ '' ====* werden beschikbaar gesteld door de ker

. ==:GYMNoVER, "SPARTA"==
Op zaterdag, 21 sept wordt door het PONH
en de sectie rekreatiesport van het KNGV
in de sportakkoraodatie van Egraond aan Zee
de eerste N-Hollandse OGYMPIADE georgani-
seerdo Deze sportakkoraodatie omvat sport-
hal, spprtvelden, overdekt zwembad,enzo
Hieraan kan wordeh deelgenomen door zowel
leden als niet-leden van het KNGV
Programraa (voor groot en klein, .zowel in-j Broek in Waterland
dividueel als ge^in): I

® ' -III-

volgende resultaat opgeleverd;
I0 fa® Co Pels en Zn

2« Assurantiekantoor Honingh-Houtkoop BV i
3o Waterlandse Ruitervereniging |

-TI-

I De huisdierenshov/ door bovenstaande ver- |
}eniging georganiseerd tijdens de feest- |
j week te Broek in Waterland is weer goed
verlopen, 36 kinderen verschenen met hun
huisdiereh op het appelo Er was voor -
ieder een prijs beschikbaar» Deze prijzerj

er- I
misexploitanten
De uitslag was: 1oSoTensen,parkiet,
2oJoMey, cavia, 3® ZoCreraers, hond,
^oB„Malenstein, hond, 3oGoSpaans, potlam
6oMoSluiters, poes, 7<* JoV® Veldhoven^
vissen,-Bo OoTensen, konijn, 9>
geit, IO0 Linda Sraeenk, hondo
Willen Zarel Creraers en Linda Sraeenk hun [
prijs afhalen bij LoSlagt Dorpstraat 8, 2

1

Spaans,

Voor gezinnen een puzzlerit naar EgmonjcLrT 4. •
Gratis'zWeramen voor iedereSn ] vlotje varen:
Speurtocht: wandeling door bos, duin
en langs het.strand
Spelserie voor de kinderen . .
Onder deskundige leiding raeedoen aan
Jazzgyrano volksdansen, enzo
Eventueel strandloop

Kosten: voor een gezin "van 6 perso f 13»-
voor indivo perso / 3^-

(Hiervoor krijgt u 2 consurapties, een
lunchpakket en een uur zweramen)o
Inschrijving is mogelijk tot 1 September
bij: Jo Dobber, Noordmeerweg 2,telo 1313

I ==:FANFAR.EKORPS ZUIDERWOUDE==
IInraiddels heeft de tweede uitlpting der
jRenteloze Obligatielening plaatsgevondeno
i De onderstaande numraers koraen voor ver-
Izilvering in aanmerking:
Ii46-i47-130-131-13V-135-i6o-i6i-i62-i67-
•168-172-179-183-186-188-192-198-203-209-
1218-219-226-2^2-2^^-2^3-24-9-237-293-29^-
; 293-297o
U kunt de uitgelote obligaties verzilvere

iop de eerstvolgende repetitieavonden ('s
donderdags).in het "Dprpshuis" te Zuider-
woudeo „ .

Het Bestuuro

1e prijs: ploeg III, bestaande uit 3 ge- ^
breeders Voorderhake en Frans Jan Schuur-(
raano {
2e prijs: ploeg X dokter Janseh CoSo r
poedelprijs: ploeg VI, bestaande uit de §
daraes Vodo Horst, Blufpand, Aafting en |
Aderaao j

-ADVERTENTIES-

.Te koop aangeboden:
Prachtige CHrysanten,

bij: Ao de Boer
Molengouw t/o 4-6
Woonark "Najade"
Broek in Waterland

GEDIPL. PEDICURE

Mwo Fo Brouwer, Broekerraeerdijk 6
tel: ^k^2
Behandeling naafspraak, 00k aan huiso
Op advies- van de dokter 00k aanmeten van

asteunzolen en elastieke kousen®


