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ORGAAN VAN DE ^ICHTING „DE BROEKER GEMEENSGHAP*

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap",Mw. B.Blufpand-
Sinot, Dr.C.Bakkerstr.12, tel. 1562

==AGENDA==:

26 aug vergadering Gemeenteraad
30 aug gymnast!ekver. "Sparta":

strandwandeling
30/31 aug IVandeltocht WSV Voorwaarts
31 aug fiets-puzzletocht

4 sep Concert in NH Kerk
17 sep NCVB: hr. Frinsel vertelt van zjjn

werk bij de "Ver, tot Hell des
Volks"

15 okt NCVB: mw. Amelink-v.d.Berg over:
"Levenskunst voor stijl"

16 okt Nut: lezing dokter C. den Hartoog
13 nov Nut: lezing hr. Pieron
19 uov NCVB:mw. v.d. Me?j-de Leeuw over:

"Verpleging door de eeuwen heen"
17 dec NCVB: Kerstavond
13 jan Nut: Cabaret-avond

5 feb Nut: lezing kolonel Boshardt
18 mrt Nut: Indra Kamadjodo

==:FEESTU'EEK 1975==
't Is weer voorbij, die mooie feestweek.
Over het algemeen zeer goed weer, veel
belangstelling en een plezierige sfeer.
Allen, die meegewerkt hebben aan het wel-
slagen van een of meer evenementen, wil
het bestuur van de Broeker Gemeen-schap
gaarne daarvoor danken. Een extra accent
iverd nog gegeven door de verlichting van
en op de Kerktoren. Bit kwam heel goed
tot zijn recht.
I7ij onthouden ons van het geven van een
nabeschouwing over alle onderdelen. I7el
publiceren wij hierbij enkele uitslagen,
voorzover die ons bereikten.

==UITSLAG SPELLENMIDDAG SPARTA==

meis.jes 4~5 .jaar: jongens 6-7 .1aar:
1. Sylvia v.d. Keur 1. Edwin van Gogh
2. Suze van Dalen 2. Jeroen Koeman
3o Martine Aaftink 3« Richard Bakker

.jongens 4-5 .jaar; meis.jes 6-7 daar:
1. Sander Struik 1. Vrona Hoff
2o Mark Pronk 2. Ingeborg Baltussen
3» Wouter Kri j gsman

Redactie-adres mededelinpienblad;
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1465

meis.jes 8~9 .jaar: .jongens 8-9 .jaar;
1. Evelien Aaftink 1. Sjors Verstoep
2. Astrid Tuin 2. Joost Kesselaar

3» Janine Haars 3- Paul Loos

meis.jes 10--12 .jaar:.jongens 10-12 .jaar:
1. Christine Valk 1. Jan Hoekstra

2. Mieke Haak 2. Leo Boon

3. Anita Lebrun 3« Tonnie den Roojjen

II

==MARKT==

De jury voor het beoordelen van de markt
kraampjes is tot het volgende resultaat
gekomen:
1. mw. Hoppe
2. mw. v.d. Blonk

3« Ponyclub
Voor d e nieuwsgierigen onder u:
de jury bestond uit Ed' Smit en Truus
Pruim.

Ill

==ROMMELMARKT==

De rommelmarkt van j.l. zaterdag is in
alle opzichten goed geslaagd. Dankzij de
vele gevers en kopers, maar vooral dank
zij de hulp van vele jongeren en ouderen
waarbij we dan weer kunnen zien hoe grooi
ons kleine Broek in VVaterland is, mogen
wij op een zeer geslaagde dag terugzien.
Aan alien, die hieraan medegewerkt heb
ben hartelijk dank. De uitslag van de
verloting is:

sprei 101
schenkkan 30
fl wijn 67
sigarenbox 56I

Bloembak 655
fl wijn 366
doOS bonbons 328
doos sigaren 217

De prijzen kunnen afgehaald v/orden bij:
mw. Buster, Parallelweg 21.

Spreuk van de week;

Fiets es een eindje om

(ingezonden)



==:C0NC5RT==

k September a.So concert in de NH-Kerk
te Broek in Waterland, door het bejaarde
"Carinthia Chor" uit Oostenrijk*
Dir. Sepp Kolbitsch, met medewerking
van Geraengd koor Broek in Waterland,
Fanfare orkest "Jeugd doet Leven", Zui-
derv/oude en accordeonorkest "Concertina"
uit Landsmeer.

Kaarten verkrijgbaar a / 3,50 in de kerk
of in voorverkoop bijrP. Polak, De Ven-
nen 12, Broek in Waterland.

==ZANGVERENIGING BROEK IN W==

Onze zangvereniging heeft dringend
nieuwe leden nodig.
Vooral de heren hebben versterking no-
dig, wie komt ons helpen ?
Repetitie woensdag's avond's van 8 tot
10 uur. in de Ool. school.

U kunt zich opgeven bij:
de heer Polak, De Vennen 12,
de heer Van Zaanen, Molengouw ^8a
de heer M. Eohingh, Dijkelnde, Zuiderwoude

En wat denkt u van de mond-op-mond-bea-
deraing (of mond-op-neus-beademing) in
onze waterrijke streek, waar kinderen
dreigen te verdrinken.
U kunt zich tot 10 September a.s. opge
ven bij de volgende adressen:
Mv/. Brouwer, Broekermeerdijk 6 (ark),
tel. 02903 - 1^12
Mw. Pronk, Burg. Peereboomweg 5a,
tel. 02903 - 1302
Mw. Koekenbier, Oosteinde 48,
tel. 02903 - 1734
J. Nierop jr., Molengouw 23,
tel. 02903 - 1406
G. de Waart, Dorpsstraat 18, Uitdam

Het afdelingsbestuur
E.H.B.O. - Broek in Waterland

==BURGERLIJKE STAND=:=

Ondertr.: Frank R Smeenk, 23 jr. en
Anna Koster, 20 jr.
Cornells Huisman, 24 jr. en
Elizabeth van Zadelhof, 21 ,jr.

Wi jnand iD.oornenbal, oud 84--jr •
w.v. Geertje Ubbels;
Paulus L.'J. Ahnee, "oud" 37 j^'
e.v. C.J.M, van.-Lierop.

==GEVONDENi==

In het Postkantoor is gevonden een
zilveren naamplaat-armbandje.

=-=d Overl.:

==BRIDGE.. CLUB.. BROEK IN.. W=="
Op vrijdag, 3 September.a.s. gaat de
competitie van de bridgeciub weer van
start. In verband met de vooraf te hou-

den ledenvergadering worden de leden
verzocht om 20.00 uur aanwezig te zijn.

Het" Bestuur.'

==NUT==

Komend seizoen zal het Nut bij voldoende
deelname een cursus Engels voor begin
ners en gevorderden organiseren alsmede
een cursus handv/erkerii^
Opgaven hiervQor bij:
M. Gielen, Woudweeren k8, tel.
02903 - 157^

==FIETStPUZZLETQCHT=:= .
Zondag, 31 augustus a.s. herhaling van
de fietspuzzletocht.
Start tussen 11.00 uur en 1^.00 uur bij
de S.D.O.B.-kantine.

Inleggeld: / 1,75
Schrijfgerei meenemen.'
Afstand: ca. 20 km..

==E. H ..B. 0 ..-CURSUS==

Op vrijdag, 19 September a.s. begint.
in de Leerkamer (bij voldoende bel.ang-
stelling) .v/eer een nieuv/e cursus voor
diegenen, die bereid zijn bij ongevallen,
in de Tuimste zin, eerste hulp te ver-
lenen. .
Dat deze opleiding geen overbodige luxe
is, beseft iedereen, die even bedenkt
v/at er zoal op onze verkeerswegen ge-
beurt.

Toch komen er in en om onze huizen nog
meer ernstige ongevallen voor dan op de'
weg.

Het ligt dus voor de hand, dat onze huis-
vrouwen de aangewezen personen-^zijn om
zo'n cursus E.H.B.O. te gaan volgen,
U wilt toch niet met de handen in het
haar staan als uw kind iets overkomt,
terwijl u in de buurt bent ?

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wendeh tot:

mw. Van Montfrans, Havenrak.27
tel. 1273 of

Zr." Crouse, tel. 1255

Bloemen bestellen ?? "

"Arosa" bellen !|

Galggouw 28, Broek in Waterland,
tel. 1684 - b.g.g. 020 - 731524

ledere eerste donderdag van de

maand van 20 - 21 uur : '

Wetswinkel

in het Wijkgebouv;.

mw..F. Brouwer, Broekermeerdijk 6
tel. 02903 - 1412

GEDIPiiOMEERD PEDICURE

Behandeling na afspraak, 00k aan huis,
Op advies van de dokter 00k aanmeten
van steunzolen en elastieke kousen.

Uw bruiloft - Receptie - of
Familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door:

restapant/concordia •
annex "siij^terij " ' """

Dorpsstraat 1 - Broek in V/aterland

tel. 02903 - 1206


