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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING „DB DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap",Mw.B.Blufpand~ H.W, Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot,Dr.C,Bakkerstraat 12, tel. 1562 tel. 1465

==AGENDA==

4 sep Concert (NH-Kerk)
6 sep I. Officiele opening cantine SDOB

IIo Jeugdcentrum: film
7 sep Jeugdcentrum: film
8 sep Oprichtingsverg, Volleybalclub

(S.D.O.Bo-kantine)
15-21 sep Collecte reclassering
17 sep I. NCVB:hro Frinsel vertelt van

zijn werk bij de "Ver. tot Heil
des Volks"

II. Plattelandsvrouwen: avond met
eendagsbestuur

20 sep Jeugdcentrum: band
50 sep 1.- Plattelandsvrouwen: uitstapje

Herfstflora

II. Vergadering gemeenteraad
4 okt Jeugdcentrum: film
5 okt Jeugdcentrum: film
8 okt Plattelandsvrouwen: de heer

Frederiks over cactussen

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

16 okt Nut: Lezing dokter C.den Hartoog
18 okt Jeugdcentrum: band
23 okt Plattelandsvrouwen: voordrachts-

avond Nel Kars

15 nov Nut: lezing hr. Pieron
19 nov I. NCVB: mw. v.d. Meij-de Leeuw

over: "Verpleging door de
eeuwen been"

II. Plattelandsvrouwen: mw. van

Hees over klederdracht-poppen.
16 dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond
17 dec NCVB: Kerstavond

==NIET BEJAARD, DOCK VERMAARD==
In pns vorige nummer is helaas een zet-
fout geslopen. Het Oostenrijkse "Carinthi
Chor" is niet bejaard, maar wel vermaard!
Gaarne bevelen v/ij een bezoek aan dit
concert aan.

Spreuk van de week:

"Kunst"koe

==UITIVERKING BESTEMMINGSPLAN "UITDAN"==

Burgeraeester en wethouders maken bekend,
dat zij het voornemen hebben vast te stel-
len het uitwerkingsplan ex. art. 11 van
de Wet op de Ruiratelijke Ordening voor de
strook aangewezen als "woongebied" in
het bestemraingsplan "Uitdara". Ingevolge
de bepalingen van het vorenstaande be-
stemmingsplan worden belanghebbenden in
de gelegenheid gesteld schriftelyk be-
zwaar hiertegen in te dienen bij hun col
lege. "
Hiertoe liggen de desbetreffende stukken
vanaf 1 September 1975 gedurende l4 dageri
ter inzage ter gemeentesecretarie
(Kerkplein 6).

Broek in Waterland, 26aug75*

==:SDOB HOUDT "OPEN HUIS"==

Dankzij medewerking van velen zijn wij er
in geslaagd nog juist voor de aanvang
van de nieuwe competitie onze nieuwe
kleedaccomodatie en ons nieuwe clubhuis

voor gebruik gereed te krijgen. Wij zijn
niet van plan onze vreugde hi erover ondeii
stoelen of banken te steken. Daarora nodi-

gen wij iedere belangstellende uit aanv/e-
zig te zijn bij de officiele ingebruikne-
raing, welke zal plaatsvinden zaterdag,
6 September a.s., 'savonds om acht uur
op het gemeentelijk sportveld aan het
lieeteinde. Het fanfarecorps Zuiderwoude
zal voor muzikale omlijsting zorgen.
De officiele opening zal worden verricht
door de Edelachtbare heer burgemeester
H.G.M. te Boekhorst.
Na het officiele gedeelte is het de be-
doeling om nog enige tijd gezellig bijeen
te blijven.

Het bestuur van de

v.v. "S.D.O.B."

Bloemen bestellen

"A r o s a" bellen

Galggouw 28, Broek in Waterland
tel. 1684 - b.g.g. 020 - 731524
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==VOLLSYBALLEHS OPGELET !==

Hierbij nodigen wij al degenen die zich in
de afgelopen tijd hebben opgegeven voor
^'olley-ball uit tot het bijwonen van een

: opricbtingsvergadering van de afdeling
, Sparta Volley-ball.
Deze vergadering vindt plaats op maandag-

iavond 8 September a.s. cm 20.00 uur in
de nieuwe kantine van S.D.O.B.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld
en heeft u belangstelling ? U bent van
harte welkora !!

==KLAVERJASSSN==

-I-

Klaverjasclub K.B.W, start weer op maan
dag, 8 September 8 uur 's avonds in
Ooncordia. - Nieuwe leden zijn van harte
v/elkom.

De Klaverjasclub "Zuiderivoude" opent op
maandag, 8 September a.s. weer het
nieuwe seizoen, aanvang 20.00 uur. -
Nieuv/e leden zijn van harte welkom.

==KANTKLOSSEN=r=

By voldoende belangstelling zal mevrouv/- •
Slagt een cursus "Kantklossen" geven,
welke 15 avonden zal dure-n. Aanmelden
vbor deze cursus by mevrouw M. Gielen,
De V/oudweeren 27, tel. 157^•
De cursus wordt gehouden op donderdag-
avond. De lesduur bedraagt twee uren.

de secretaresse,
M. Engelsraa

==HET IVEHK VAN DE REKLASSERING==

De reklassering werkt op een uitgebreid
terrain en in een anonieme sfeer; mis-
schien werkt dat de vage voorstelling in
de hand die veel raensen van de "Reklasse

ring" hebben. Zy is een hulpverlenings-
organisatie die haar diensten aanbiedt
aan hen die met de strafrechter in aanra-

king dreigen te komen, reeds zyn gekomen
of in het verleden in aanraking zi.jn ge-
weest. Het aanbod tot hulp be.oogt de be-
trokkenen by te staan in hun streven zo
goed raogelyk in harmonie met hun omgeving
te leven. Daartoe is het nodig om mensen
uit de naaste omgeving in die hulpverle-
ning te betr-ekken. Door deskundige bege-
leiding kan de reklassering dikwyls kri-
mineel gedrag voorkoraen. Een betere wijze
om de maatschappy te behoeden voor even-
tuele,toekomstige schade is nauwelijks
denkbaair. Tevens heeft zy tot taak de
verantwoordelyke dnstanties erop te wyzen
om leefbare regels en situaties te schep-
pen. Het is verheugend dat de mensen
steeds meer gaan inzien dat het werk van
de reklassering nuttig en noodzakelijk is
bij het leefbaar maken van onze maatschap
py. Zy is iramers een onderdeel van het•
maatschappelijk werk. Juist de mensen in
de omgeving van de reklassent kunnen er
door hun positieve houding toe bijdragen
dat het werk van de reklassering een gun-
stig effekt krijgt.' Vooral tydens de ko-
mende Nationals Reklasseringsaktie van
15 tot 21 September 1975 v/ordt uw medewer-
king gevraagd als het plaatselyk komite
een huis-aan-huis-kollekte zal houden.

Bedenk daarby, dat de reklassering een
brug wil vormen naar een betere toekorast

voor de reklassent "en voor de hele same n-

leving. Daarom moet ook dit jaar de Na
tionals Reklasseringsaktie een sukses
worden. , , „ -j.'

het Koraite

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren; Ralph Matthijs z.v. S. van
Vuure en N. de Jonge;
Klaas Jacob z.v. Chr. Klein en

A.J.D. de Moes;
Ondertr.; Ary van V/ijnen, 39 jaar en

Delphine Abeng, 25 jaar;
Lodewyk K Reitsma, 26 Jaar en
Sylvia L A Goossens, 19 jaar.

Gehuwd: Frank R Smeenk, 23 jaar en
Anna Koster, 20 jaar;
Cornells Huisman, 2k jaar en
Elizabeth van Zadelhof, 21 jaar.

==EENDENSTERFTE==

Helaas blijken de laatste tyd nogal wat
eenden te sterven. De oorzaak daarvan is

nog niet geheel duidelijk. In verband met
mogelyk besraettingsgevaar wordt men ver-'
zocht by aantreffen Vari dbde of stervende
eenden' dit te melden ter "gemeente-secre-
tarie (tel. I65I).
Deze eenden zullen dan' zo snel mogelijk
worden verv/ijderd. Aangeraden wordt de
eenden niet met blote handen aan te raken

Het Gemeentebestuur.

==REKREATIEVERSNIGING==
Bijna alle afdelingen zyn nu na hun zomer-
vakantie weer begonnen, alleen handenar-
beid begint pas 1 oktober.
Ballet vanaf 6 jr donderdag 4.15 - 6 uur
Jazzballet vanaf 13 jr donderdag 6-7 uur

" dames donderdag 7*15-8»15 uur
" " maandag 10-12u» *s raorg.

Muziek vanaf 8 jr maandag 4.30 - 6 uur
Houtbev/erken vanaf 9 jr maandag 6.30 -

8,30 uur
Judo vanaf 6 jr dinsdag 4.15 - 7o15 uur.
De afdelingen judo en houtbewerken zullen
tydelijk ook van het oude gymnastieklokaal
van de o.l.-school aan het Roomeinde ge-
bruik maken. Over enkele werken hopen we
met de judolessen op een nieuwe mat in de
nieuwe gymnastiekzaal te werken.
Op de jaarvergadering van 21 augustus
j.l. is besloten de kontributies van het
vorige seizoen te handhaven.
Opgaven van nieuwe leden op- de les of by'
het sekretariaat: E. Dobber-van Dieren,

Noordmeer'weg 2,
tel. 1513

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wenden tot

Mevrouw Van Montfrans, Havenrak"27,

tel. 1273, liefst tuBsen 13-00 en

14.00 uur.

IVegens ruim aanbod van kopy moesten
enkele verslagen blijven pverstaan
tot een volgend ' nummer
h'ETSWTNKEL: iedere eerste donderdag
van de maand van 20-21 uur in het

g e. b p_,u w


