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UITDAM

BROEKER. GEMEENSCHAP
ORjGAAN van oe ariCHTING oDE BROEKBR. GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap"
Mwo Bo Blufpand-Sinot,
DPoCoBakkerstraat 12, telo 15^2

==AGENDA==

15 nov Plattelandsvrouwen: fondue-avond
16 nov Uitvoering toneelvero "Tracht"

(Dorpshuis Zuiderwoude)
18 nov IJsclub Broek in Waterland:

Ledenvergadering (The Wooden Inn)

Redactie-adres mededelingenbladi
H.Wo Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1^65

==:MEDEDELING==:

Het bestuur van de Stichting De Broeker
Gemeenschap deelt mede, dat het tot zijn
spyt heeft moeten besluiten dit jaar af
te zien van het organiseren van een in-
tocht van St. Nicolaaso Een aantal rede-

19 nov Het Groene Kruis: Algemene Najaars-nen, waaronder 00k van finanoiele aard,
ledenvergadering (W;-jkgebouw)

20 nov lo NCVB: Mw. v.do Laan-Boelens

over "abortus"

IloVerkoopavond etc. Dorpshuis
Zuiderwoude

21 nov Plattelandsvrouwen: de handwerk-

koffer

23 nov Uitvoering toneelver. "Tracht"
(Broeker Huis)

2k nov N.Ho-Kerk Zuiderwoude: Broeker
zangkoor

26 nov Nut: Arasterdarase Politie Kapel
(NoHo-Kerk)

27 nov Toneeluitvoering OoloS.-I

hebben tot dit besluit geleid.

==LEDENVERGADERING IJSCLUB=;=

Deze vergadering wordt gehouden op 18
november a.So in cafe "The V/ooden Inn",
aanvang 20.00 uur.
Agenda
1o opening
2o verslag penningmeester
3o samenstelling nieuw bestuur
^o mogelijkheid schaatsen Jaap Edenbaan
5. wat verder ter tafel korat
60 rondvraag

sluitihg7.
28 nov Bridge-club: open drive (Concordia)ln verband met punt k is ieders opkomst
30 nov Jeugdhuis: St. Nicolaasfeest

8 dec NoHo-Kerk Sipke Vod. Land ra.moV.
"Holy Sound"

13/15 dec Kleindierensportvereniging:
Tentoonstelling

17 dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond
18 dec NCVB: Kerstfeest
20 dec Volkskerstzang (N.H.-Kerk)
10 jan Nut: Cabaret der Lage Landen

(Broeker Huis)
15 jan NCVB: de heer Koops over "Het ge-

handicapte kind en zyn ouders"
21 jan Kleindierensportver.:Trekking ver-

loting en prijsuitreiking

gadering
12 feb Nut: Lezing door J. Weggelaar

n.a.Vo 700-jarig bestaan van de
stad Amsterdam (Leerkamer)

18 feb Plattelandsvrouwen: uitstapje
West-friese Flora

26 feb NCVB: Jaarfeest
(het vervolg van deze agenda treft u
aan in de volgende editie)

gewenst J. van der Snoek,voorzittei

==TONEELVERENIGING "TRACHT"==

brengt op zaterdag I6 nov in het Dorps-
huis te Zuiderwoude en op zaterdag, 23
nov. in Het Broeker Huis, het toneelstuk
"Het hing in de lucht" door Bert Beets.
Het stuk speelt zich af in de huiskamer
van het echtpaar Emmy en Niek Groenendaal
op een zomerse dag. De Groenendalers,nog
maar 3 maanden getrouwd, worden bezocht
door een tante van Emmy en een 00m van
Niek, die allebei onkundig zijn van hun

22 jan Plattelandsvrouwen: jaarvergaderingj^^^®?;^^
feb Gymnastiekvero: "Sparta" jaarver- >egrijpt, er ontstaan de dolste situaties

Is u wilt weten hoe dit afloopt komt u
an naar het Dorpshuis of Het Broeker Huis
n het Dorpshuis is na afloop nog gelegen-

leid een dansje te maken
Caartverkoop Dorpshuis: donateurs gratis
anaf 9 nov.; niet-donateurs vanaf 12nov.

caarten a f 3»50»b3j: ZoOoZ.
Caartverkoop Het Broeker Huis: donateurs
ratis vanaf I6 novo;niet-donateurs v.a.
9 nov0 .eyeneens a... 2°.



Dcrpshuis, bij: M. de Graaf, 2ilandweg 1
tel. ']kk9
fara. Tjemkes, Gouw 82b,
Zuiderwoude

Broeker Huis, by: M. de Graaf, Eilandweg
1, tel. 1H9-
We wensen u een plezierige avond toe.

Toneelver. "Tracht".

==VERLOTING EN VERKOOPAVOND==

Wanneer u leuke St.Nicolaasgeschenken
zoekt, kunt u bij ons terecht, er zijn leu
ke surprises en fraaie handwerken.
Tevens is het de bedoeling dat op deze
avond burgemeester Te Boekhorst de trek
king verricht van de verloting t.b.v. het
fanfarekorpSo Een bezoek door u aan deze
avond wordt door ons bijzonder op prijs ge-
steld en u bent van harte welkom tussen

7 en 11 uur. Mocht er op deze avond een
voetbalwedstrijd worden uitgezonden be-
hoeft u dat ni.e.t te. weer.houden te •komen,
want er zal dan een t.v.-toestel aanwezig

^et damescomite _
==BRIDGpjEDSTRIJD==

Op donderdag, 28 nov organiseert B.B.C.
een v/edstrijd v/aaraan ook door niet-leden
kan worden deelgenomen. Er zal worden ge-
speeld in groepen van max. 8 paren. Deze
groepen zullen zoveel mogelijk worden sa-
mengesteld ui't paren van gelijke sterkte,
zodat de kans op het winnen van een der

Afd,

=:=REKREATIEVERENIGING=:=
Judo.

Op zaterdag, 12 okt j.l. toog onze judo-
ploeg naar de sportschool "Orient" van
de heer Kees van Vlaanderen voor een

vriendschappelijke wedstrijd. Na een wel-
komstwoord van de heer Van Vlaanderen

stelden de beide partyen zich tegenover
elkaar op. Twee aan twee kwamen nu de

Woensdagavond 20 nov. a.s, wordt er in I Jongensop de mat en nade gebruikelyke
het Dcrpshuis Zuiderv/oude een vorkoopavond strijd.
georganiseerd t.b.v. een nieuwe muziektent. Jeeerste ronde werden wij wat overdon-

derd door de felheid van de Amsterdammer-

tjes en scoorden wij ^ punten tegen"0rient"
8. In de tweede ronde werden v/ij ook wat
feller en werden enkele partijen zelfs
met e6n worn gewonnen, Meisjes en jongens,
wij hebben de uitgeloofde beker verloren
met 7--1^? maar jullie hebben een goede
en eerliike partij gegeven. Misschien kun-
nen wij in de toekomst nog eens een tegen-
wedstrijd houden.,, „ . , ,r j.

McTerpstra-v.d.Voort_.

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren: Remco z-v. P.

J. Hendriks

Griffioen en

Ondertr.;Fredericus Melgers 20 jr. en
Adriana E.- Pronk 2^ jr. ,
Marcel G.R, van Rees 20 jr. en
Maaike Breedveld, l8 jr.

Overleden: Antje van Keulen oud 84 jr.
WoV. C. Tromp.

==VER10REN EN GEVOHDEN==

Tijdens de judo-les van 15 oktober 1.1. is

door B.B.C, per groep beschikbaar te Jeugdhuis verdwenen een jongens
polshorloge (met afbeelding van Mickey
Mouse), merk V/alt Disney - met.blauw
linnen bandje. Inlichtingen: mw. Hoppe,
tel. 1315

len prijzen voor ieder paar gelijk is. BBC
geeft hiermee alle thuisbridgers, zowel
de beginners als de gevorderden de gele-
genheid om in "Concordia" de krachten
eens te meten met de "geroutineerde" clubrVoor het Postkantoor (Kerkplein) is ge-
spelers. Aanmelding: uiterlijk 27 nov a.s.
bij N- Groot, tel. 1624
Dselname: gratis Aanvang 20.00 uur'.

^^TGNEELUITVOERING O.L.S.^I==

Ook dit jaar zullen een aantal ouders en
onderwijzers een toneelstuk gaan spelen
voor de kinderen van de o.l.So-I. Zij spe-r
len dan "Koning Tourraalijn verliest zijn
pijn". Dit gaat gebeuren op 26 noveraber.
Op 27 nov brengen zij dit stuk voor de ou
ders en; andere belangstellenden in het .
Broeker-Huis, aanvang 20.15 uur. U mag te worden gesteund. Hoe wi.j dit
niet missen, haast u zich dus, want er is|kunnen doen ? Door onze financiele bydrage!
slechts een beperkt aantal kaarten te verd nadere informatie verv/ijzen wij naar
krijgen. U kunt kaarten kopen a f 2,— via publioiteitsraedia zoals radio en
de school of bij de volgende adressen:
Mw. Biufpand, Dr.G.Bakkerstr. 12,tel.1562
Mw. Aaftink, Moerland 21, tel. 1598

de Oudercommissie

===JEUGDHUISNXEUWS==
Op 30 november a.s. organiseert het jeugd
huis een St. Nicolaasfeest voor de kinde

ren van de Ool.s. en kleuterscholen.
Ook de kinderen, v/elke elders op een la-
gere of kleuterschool zijn, kunnen dit
f eest •bijwonen en dienen zich voor vrijdag
15 nov '74 telefonisch op te geven bij:
mwc Dor'reboom, tel.-l409
mw. Wiertz, tel. 1445
raw. Voorderhake, tel. I583

Spreuk van de v/eolcr
Etn vergadering maakt nog geen winter.

vonden een zijden shawl (heren) - kleuren:
grpen met oranje/bruine blokjes. Af te
halen aan het Postkantoor.

^=AKTIE "GEVEN VOOR LBVEN"=T'
In de week van 25-29 nov a.s. zal er ook
in ons dorp een eenmalige aktie zijn ter
.bestryding van kanker bij jeugdigen. Wist
u overigens dat kanker meer kinderen in
Nederland doodt, dan enige andere ziekte?
Daarom dienen de zorg voof het kind met
kanker en het speurwerk op dit gebied

televisie.
Het aktie-comite
•G. Franke, Nieuwland 1

Gevraagd: Hulp in de huishoucling voor
een ochtend in de week.

Laan 8 - tel. 176I - na
19®00 uur. .

==UNIGEF==r

Denkt u in deze tijd van overvloed ook nog
aan de kinderen die niets of bijna niets
te eten hebben ? Unicefkaarten, minikaar-
tjes en nog enkele dagboekagenda's zijn
verkrijgbaar bij: mw. J.C. Eppenga,

•Buitenweeren 1.

==01TD-PAPIER-AKTIE O.L.S.-I==

De eerstvolgende ophaalaktie is van
25 t/ra 29 november a.s.


