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BROEKER GEMEEN5CHAP
OR.GAAN VAN STICHTING DROEKHR GEMEESSCHAP-

Secretariaat Stichting Redactie--adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.IV. Eppenga, Buitenweeren 1, tel. l465
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel. 1562

==AGENDA==

6/7 September: Dorpsfeest Uitdam
7 sept Jeugdhuis: film

;21 sept Ogympiade (Egraond aan Zee)
i27 sept Nut: Lezing Harriet Freezer

(Leerkamer)
i 5 "okt Jeugdhuis: film

2 nov Jeugdhuis: film
4 nov Nut: Muziekavond Robert en Anja

Lint (Broeker Huis)
: 26 nov Nut; Arasterdamse Politie Kapel

(N.H.-Kerk)
i30 nov Jeugdhuis: film
:13-13 dec. Kleindierensportver.:

Tent00ns telling
I 10 Jan Nut: Cabaret der Lage Landen.
i (Broeker Huis)
;-12 feb Nut: Lezing door J. Weggelaar
I n.a.v. 700-jarig bestaan van de

stad Amsterdam (Leerkamer)
10 mrt Nut: Wina Born (Broeker Huis)

==DE BEZORGING VAN ONS BLAD==

Het komt nogal eens voor, dat bij de be-
stuursleden van "De Broeker Gemeenschap"
klachten binnenkomen over het feit, dat
ons blad niet bezorgd zou ziJn. Soms be-
treft het een enkel pand, soms meerdere,
waar kennelijk geen blad wordt afgeleverd,
Het bestuur heeft al vaker de bezorger.'s i
erop gewezen, dat een echte huis-aan-huis
bezorging wordt verwacht. In de praktijk
blijkt echter een en ander niet feilloos
te werken. Cm hieraan enigermate tegemoet
te komen, is nu biJ wijze van. proef het
volgende systeem gekozen.
In de rijdende winkels van de heren G.MeiJn
en C. Pels zal een reserve-voorraadje van
ons blad liggen. lemand, die geen exem-
plaar heeft ontvangen, kan er biJ genoemde
heren dus alsnog een bekomen.
De beide betrokken middenstanders zeggen
wij gaarne dank voor hun bereidheid en
wij hopen, dat het probleem hiermede voor
een groot deel is opgelost.

=.=JAARLIJKS£ BIJDRAGEN==:

In de koraende weken zal wederora een be-

roep op u worden gedaan voor het storten
van uw JaarliJkse bijdrage ten behoeve van
de Stichting De Broeker Gemeenschap.
Daartoe worden huis-aan-huis kwitantie-

kaarten aangeboden ten bedrage van / 3?-'
Uw bijdrage dient voor de' bestrijding van
de kosten , welke de stichting heeft.
O.a. de uitgifte van dit blad, de orga-
nisatie van de feestweek, enz.
IViJ vertrouwen, dat ieder bereid zal zijn
deze geringe bijdrage te voldoen.

==BOUW SCHOLENCOMPLEX==

Zoals u weet, is onlangs met enig feest-
vertoon een officieel begin gemaakt met
de bouw van het scholencomplex aan het
Nieuwland.

Ter gelegenheid daarvan mocht het gemeen-
tebestuur van diverse zijden gelukwensen
ontvangen, zowel mondeling, schriftelijk
als telegrafisch.
Burgemeester en wethouders willen graag
langs deze weg bedanken voor die felici-
taties,. ZiJ spreken de hoop uit, dat ook
de verdere bouw snel en voorspoedig zal
verlopen !

=^JEUGDHUIS-NIEUWS==

'Voor- de komende tijd is het volgende
filmprogramma vastgesteld:

7 sept;De voor een ieder v;el bekende
film: "Easy Rider". De kleuren-
film is toegankelijk voor personen
van lA Jaar. De hoofdrollen wor
den veitolkt door Peter Fonda en

Denis Hopper.
3 okt; De kleurenfilm: "Big Sam". Deze

kolderlijke wild-west film duurt
ruim twee uur. De hoofdrol wordt

gespeeld door John VJayne. Terwijl
hij de "saloons" in elkaar laat
storten, zit een ieder te lac^en.
Toegang: alle leeftijden.

2 nov: "But-ch Cassidy and the Sundance
Kid". Een avonturenfilm met Paul



Newman en Robert Redford.

I.v.m. de inhoud van de film is
de toegang voor mensen van jr
of oudero

30 Kov: "Naar het Middelpunt der Aarde".
Deze kleurenfilm is gebaseerd op
het verhaal van Jules Verne. In
de hoofdrollen vinden we Pat
Boone, James Mason en Arlene
Dahl. Deze film duurt 2^ uur en
is enige tijd geleden 00k op de
t.v. vertoond. Een ieder die deze

prachtige film toen gemist heeft
kan hem nu alsnog zien.
Toegang: alle leeftijden.

==BIJZQNDERE KERKDIENST==

2ondag 8 September, in de kerkdienst te
Broek in V/aterland om 10-00 uur, verlenen
A5 franse lyasten hun medev/erking door
zingen en muaicer.en.- Zij hebben hierin
veel ervarin^; • Dit •is "een fantastisch
aanbod.

Laten--we-hen niet teleurstellen en kom

derhalve naar deze Dienst..

ledereen is welk"om",;,"jong en oUd". " , .

==:Mededel:; VAN- • t NUT==

Mededeling: De cursus Yoga waarvoor velen
^ch hebben gemeld, kan het eerste half-
jaar -geen doorgang vinden, daar wij er
niet in geslaagd zijn een erkende Yoga-
leraar aan te trekken. IVij bieden hier-
voor onze verontschuldiging aan en hopen
u alien zo spoedig mogelijk een positie-
ver geluid te kunnen laten horen.

Het-Nuts-bestuur.

. ,==Z.ONDAGSSCH.OOL==

Zondag, 8 September ..om 10 uur in de
Leerkamer, beginnen beide groepen van de
Zondagssohool weer. Aile kinderen van
k t/m 12, j.aar zijn van har.te welkom,

==KLAVERJASCLUB K.B.\V.==

De klaverjasclub K.B.W. start weer met
de competitie op maandag,'9 September
om 20.00 uur in Cafe Concordia.

Nieuv/e leden zijn van harte welkom.
Het Bestuur

==NUTSBrLjIOTHEEK==

Per 1 September is het nieuv;e leessei-
zoen weer begonnen. De bibliotheek is op
Laan 2A geopend maandags 19»00 - 20.00 u
en donderdag* 19«30 - 20.30 uur.
Er zullen'binnenkort weer een aantal

nieuwe boeken aan de kollektie v/orden

toegevoegd.

==REKREATiE VERENIGING=:=

Muziek: naast het bestaande blokfluit-
klasje wil de Keen Stookebrand met een
klasje algemeen-vormend muziekonderwijs
voor kinderen vanaf 8 jaar beginnen.
Maandags 4.30 uur.
Ballet: Een groepje meisjes van 12 jaar
e.o, gaat met jazzballet op donderdag
om 5°43 uur beginnen. Er kunnen nog een.'
paar nieuwe bij, Opgaven en inliclitingen
by E. Dobber-van Dieren, Noordmeerweg 2,
tel. 1513«

==BEJAARDENGLUB==

/oensdag, l4 augustus j.l. maakten we
weer een bustocht door Noord-Holland; het
weer was prachtig. V/e maakten een leuke
rit met het oude treintje van Hoorn naar
^edembliko Ook bezochten we het Marine-

museum, wat bij alien erg in de smaak
viel; het was erg interessant.
Onze tocht door de dorpen was erg mooi.
Nadat we alles hadden bekeken gingen we
op weg naar ons einddoel. Diner in Hotel
Soraerdijk, dat heel goed was verzorgd^
Daarna reden we weer naar Broek in Water-

land.

Begin Bejaardenclub 17 September a.s. in
Het Broeker Huis, waar we altyd onze ge-
zellige middag hebben. Geeft u op als
lid van onze Bejaardenclub.
Leeftijd; 60 jaar en ouder.

Het Bestuur.

J.H.W. \Vallroth,secr. .
tel. 1602

• ==BURGERLIJKE STAND=:^
jebbren":' Geertje Jacoba d.v. G.Slotboora;

Nancy d.v. P.J. van Hilten en
J.A. Kitz.

jehuwd; Gerard A de Wit 22jr. en
Neeltje van Veen 20 jr.;
Jacobus H.J. Sohilder 27 jr. en
Anneke Prijs, 29 jr.; •
Klaas Huis 24 jr. en' Marion
Franke 19 jr.

; Vervolg UITSLAGEN FEESTWEEK
De klaverjasavond was een groot succes.
50 Klaverjasliefhebbers hebben om de
mooie pryzen gestreden:
De uitslag: Pntn: Pntn:

1. C- Tromp 5823 ^.A. Koot 5106
2o P. Meiland 5400 9-R..Uddink ' 4944
3. G. Roth 5297 10.?.. Gilliss^4828
4. Dhr. Kess 5284 11 .A.Hemelrijk .4820
5-; P. V. Zanen 5277 l2.Dhr.Stolk 4817
6c H. V. Gunst 5157 13.Mw.Tromp 4707
7; Mw. Tuin 5123
Laagste aantal punten: G.Schouten 3769

Uitslagen spelmiddag 4aug74 (jongens)
J 4-5 jr. J 6-7
1. Peter Leogwater 1. Richard Bakker
2. Bas Bos

3" Sven v. El

J 8-9. •

M 4-5

2. Wouter Terpstra
3. Vincent Koning

J 10-12

1. Roberto Blufpandl. Edwin Lebruh
2/3Victor Terpstra 2, Gertjan Geugjes
2/3 Harry Mars 5* Haars .

(meisjes) ,
M 6-7

1. Helga Houtman 1. Ineke .Plomp •
2. Sandra Oud 2. Suzanne v.Iepefen
3. Annemieke Plomp 3- Rina Verweij

10-12M 8-9
1. Jolanda v/d Bergi. Christine Valk
2. lima Aaftink 2. Anita Lebrun

3. Carla Spaan 3.- Use Raasing

Advertentie van de week:

BcZ.a. vakbekv/ame heier,
speciaal voor scholen

C. Groot


