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BROEKER GEMEEN5GHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING J5E BROEKHR GEMEENSCRAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap"Blufpand- H.W, Eppepga, Buitenweeren 1,
Sinot, Dr.CoBakkerstraat 12,tel. 1562 tel. 1465

==AGENDA==

20 sep Jeugdcentrum; band
22 sep PvdA: opehbare vergadering
27 sep Gud-papier-aktie o.l.s.-I
27sep/3 okt Collecte Prinses Beatrixfonds
50 sep I. Platte].andsvrouwen: uitstapje

fierfstflora
II. Vergadering gemeenteraad

4 okt Jeugdcentrum: film
5 okt Jeugdcentrum: film
8 okt Plattelandsvrouwen: de heer Frede-

riks over cactussen

14 okt Ver. Tot behoud van Waterland:
Informatie-avond

15 okt NCVB: mw, Araelink.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

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

over: "Verpleging door de eeuwen
heen"

II.Plattelandsvrouwen: mw. van
Hees over klederdracht-poppen

16 dec Plattelandsvrouwen: Kerstavond
17 dec NCVB: Kerstavond

13 jan Nut: Cabaret-avond

5 feb Nut: Lezing Kolonel Boshardt
16 rart Nut: Indra Kamajojo
18 rart Plattelandsvrouwen: brandweeravond
20 mei Plattelandsvrouwen: uitstapje

==DONATIES BROEKER GEMEENSCHAP==

In de eerstkoraende week zal u wederom

worden aangeboden de jaarlijkse donatie-
kaart van de Stichting De Broeker Ge-
meenschap. Het bestuur van de stichting
wil u gaarne opwekken uw onraishare fi-
nanciele steun 00k dit jaar weer te ge-
ven. Het sterat tot grote voldoening, dat
u zich in de afgelopen jaren wat dat be-
treft niet onbetuigd heeft.gelaten. Het
donatie-bedrag is slechts f 5?- per gezin
Het bestuur hoopt en vertrouwt "06k hu weergadering zal tzt bekend worden gemaakt
niet tevergeefs bij.u aan te kloppen. Het Bestuur

=:=NIEUWS VAN DE BBJAARDENCLUB=:=

38 Leden van onze club hebben met elkaar
weer een heerlijke week doorgebracht in
Elspeet. De stemming, het prachtige weer
de fijne bustochten enz. enz; hebben het
alles weer tot een onvergeteiyke week
gemaakt. 36 Personen hebben zich in
principe al weer opgegeven voor de vol-
gende reis en dat is voor het bestuur
een reden om weer naarstig naar een ge-
schikt vakantie-adres te zoeken. Met

enige weken hopen wij onze soosmiddagen
weer te starten. Hoe en waar v/eten we

nog niet, raaar dat hoort u tjjdig van ons,

==V.V.D.-NIEUWS==

Tijdens een werkbezoek in Noord-Holland
van de V, V.D.-^fractie •van de Tweede
Kamer, heeft de vice-voorzitter van deze
fractie, de heer ir. D. Tuinman, van de
gelegenheid gebruik gemaakt om in onze
gemeente de problematiek van de agrarieri^
te bespreken, die samenhangt met de in-
richting van de landschapsparken. Deze
discussie, die gehouden werd op 29 augus
tus in "Neeltje Paater'* was voor de heer
Tuinman byzonder interessant, omdat het
landschapspark hier als proef beschouwd
v/ordt voor de verdere landschapsparken

21 jan Plattelandsvrouwen: jaarvergaderinfe in Nederland. Verschillende vertegen-
woordigers van landbouworganisaties uit
Broek in naaste omgeving hebben aan dit
gesprek deelgenoraen en konden de heer
Tuinraan goede inforraatie verschaffen.
Deze gegevens zullen by het komende be-
raad in de Karaer worden gebruikt. Voorts
heeft de heer Tuinman zich bereid ver-

klaard in het komende najaar verslag uit
te brengen over het standpunt, dat de
V.V.V.-fractie zal gaan innemen.
In -grote trekken kan dit standpunt als
volgt worden samengevat: "De individuele
burger mag niet het slachtoffer worden
van de plannen van de overheid:, die in
het algemeen belang worden genomen".
Een nadere datum voor bovengenoemde ver-



==P.v»d.Ao==

Op raaandag, 22 September om 20,00 uur is
IT !=en openbare vergadering van de plaat-
seiyke afdeling van de PoV.d.A ten huize
van voorzitter Bert Hoffman, vyonende
Havenrak 11, V/eest welkom !

Agenda
1. Opening
2. Notulen

3. "/oningproblematiek in Broek
4. Broek en de op handen zijnde Gewest-

vorming
3o l/at verder te berde wordt gebracht

==:SPAP.TA (afd. Tafeltennis) =
Boor het ingebruik nemen van de nieuwe
gyrazaal beschikken we nu weei' over een
aantal vrije plaatsen, we trainen op de
maandag-en woensdagavondo Ook voor het
vormen van een competitie-team is er nu
weer ruimte (een team is 3 sp.ele-rs),
Het bestuur .bekijkt de mogelijkheid om
ook de jeugd vanaf acht jaar tafeltennis
raeinded te maken, Gegadigden hiervoor
kunnen zich melden by J. Dekker,telo1792

Havenrak. 17-

==GURSUSSEN NUT==:

Handwerkcursus start op: 25/9 'smiddags
Kantklossen " " 25/9 'savonds

Cursus Engels beginners start op: 30/9
van 7"30 - 8.30 uur
Cursus Engels gevorderden start op: 30/9
van 8.-30 ~ 9..30 uur5
beide cursussen in de bibliotheek

Gursisten van verleden Jaar, die ook dit
jaar willen meedoen, alsnog aanmelden bij:
H. Engelsraa, de VVoudv/eeren 15, tel. 17^3

Let op: Indra Kamajojo; optreden ver~
plaatsfc naar 16 maai't 197^.

==P.EKREATIEVERBNIGING=r=

Handenarbeid: Op woensdag, 1- oktober a.s.
zal het handenarbeidclubje ook weer begin
nen.. Het zal nu gehouden worden in het
oude gymnastieklokaal in de o.lr-school
aan het Roomeinde.

Beze eerste keer worden alle leden tege-
lyk verwacht en wel van I.30 - 2,30 uur.
Baarna zal het weer in 2 groepjes ge-,
splitst worden. Ook nieuwe leden zijn van
harte welkom.

==UNICEF==

Vanaf 22 September zijn de bekende kaar-
ten, minikaartjes en agenda's weer yer-
krijgbaar by:
mevrouw J.Co Eppenga-v.d.. Ploeg

• Buit'enweeren 1, tel. 1465
Liefst na 16.00 uur.

==KLAVERJASCLUB ZUIBERWOUBE==:

Op. vrijdag, 19 September a.s. crganiseert
de Klaverjasclub Zuiderwoude een vrije
prijsklaverjas-ayondo Met aantrekkelyke
prijzen.
AanVang: 20 o00.uur.

Het Bestuur,

Spreuk van de week:
Vvy willen heel veel voor u doen
Alo u maar zorgt voor de poen I

=:=VCLLEYBAL "SFAPTA"=:==

Op 8 September is opgericht een afdeling
Volleybal "Sparta". Er is een voorlopig
bestuur gevormd, dat totdat er gelegen-
heid is een ledenvergadering te houden
de zaken zal regelen.
Be trainingsavond zal zijn vrijdagavond
in de gymnastiekzaal aan het Nieuwland.
Voor het eerst op 19 September a.s.
Be verdeling der uren is: 19^15 - 20.15
uur, heren die onder de trainer oefenen;
20.15 - 21.15 uur, dames, die onder de
trainer oefenen; 21.15 ~ 22.15 uur,
dames en heren, die recreatief een par
ti jtje v/illen spelen.
Het bestuur roept alien op, die op een
of andere wijze willen volleyballen lid
te v/orden- Be contributie is / 8,—
voor senioren per maand en f 7,50 voor
junioren. Nadere inlichtingen en aan-
meldingen by: F,.H, Cornelissen (tel. 1973)
of aan de zaal op vrijdagavond,- •
Begenen, die zich reeds als lid hebben
opgegeven, worden verzocht zo spoedig
mogelijk hun contributie over September
te voldoenipp rekening 31»07*57o^60 bij
de Rabo-bapk,. alhier.

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren; VVietske d.v. Fredericus Melgers
en Adriana E Pronk;
Willem z.y. Billem Pronk en
Aagje Splinter;

. . Nicolaas Gerrit z.v. Jacob K.
Bakker en Jannetje van Veen,

Ondertr: Jan Schouten,. 25 jr en Huber-
dina Porsius, 20 jaar;

. Hendrikus Porsius, 22 jr. en
Neelt je Birksen,. .-17 ji*-
Ary van- Wynen, 39 jaar en
Belphine Abeng, 25 jr.
Willemina Klaver, oud 76 jaar,
e.v. J, Bonten.

Gehuwd:

Overl.;

BET PAROOL, vraagt op korte termijn

iflinke bezorgers voor het agentschap

Broek in Waterland.

Inlichtingen: Mevrouw Smeenk,.
Buitenweeren 21 of

tel.: 02280 - A-26i na 18,30 uur.

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wenden tot:

Mevrouw Vah Montfrans, Havenrak 27

tel. 1273, .liefst tussen 13»00 en

1^.00 uur.

Bloemen bestellen

"Arosa" bellen

Galggouv/ 28, Broek in Waterland,
tel. 1684, b.g.gc 020 - 73 15 24

IV e t s w i n k e 1 :

iedere eerste donderdag van de

maand, - in het Wijkgebouw.


