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Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Brbeker Gemeenschap"t mwo BoBlufpand- HoW« Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Be Draai tel. 3120, tel. 1465

==:AGENDA==

10 sep KleindlersportVer;: Jongdier'endag-
kpjiij^en
I)ro Schroder. "De plaats van
het verpleeghuis in de
motierhe sam^nleving"
Dro Ro Krahenborg:
"V/a-jt .is yoga ?"
Hpo Kroeger: "Swingli, de
vergeten reformator"

1'̂ • dec NCVB Kerstavond
18 jan 1978 NCVB Stip.hijL.hg.:.J.lP.e ..Akker

is de. w.erel.d"

sep NdyB

19 okt NCVB

1^ nov NCVB

==BROEKER FEESTWEEK 1977==
Het norraale leven is weer teruggekeerdo
Festiviteiten en kermisgedruis behoren
tot het verledeno De organisatoren kun-

^((i^ien terugzien op een gesl.asigde weeko
Ook de weergpden waren goedgezind, zodat
bijna alle aktiviteiten niet in het water
vielen (uitgezonderd dan de kiissenvech-
ters en land-over-zand lopers, waarbij
het publiek in ieder geval wel van het
heerlijke weer kon profiteren)«
Het raooie weer is ook de oorzaak geweest,
dat de Oudhollandse Markt door zeer,
zeer velen werd bezocht-

Een ding moet ons echter van het hart®
De aanduiding "Oudhollands" zou. wat meer
relief krijgen, wanneer .de deelnemers
zich ook als zodanig zouden kledeh."
En dan de kermis, waar de feestweek om-
heen gebouwd is.
We kunnen ons niet aan de indruk onttrek-

ken dat het bezoekerstal lager was dan
andere jaren, ondanks het mooie weer.
Vanaf deze plaats een dankwoord aan een
ieder, die.tot het welslagen heeft mee-
gewerkt.

=r=HET NUT VRAAGT UW AANDACHT==

- I ^

Hierbij bedanken de Recreatievereniging
en *t Nut alle medewerkers aan de kinder-

kermis, die in het kader van de Broeker

feestweek werd gehouden.
Dankzij uw hulp is dit evenement geslaagd
en hebben 230 kinderen een leuke mid-
dag meegemaakto

- II -

Via eerdere publicaties hebt u al kunnen
verhemen dat wij ook in het komende sei-
zoen een aantal cursussen .organiseren.
Voor de danscursus kunnen we nog best
eeh aantal mensen gebruiken. Ook .jongeren
(bij voldoende deelname een apartegroepT
zijn van harte welkom.
De lessen worden gehouden.op een dinsdag-
avondo Het cursusgeld zal bedragen:
f 155voor individuelen
f 220,-- voor (echt)pareh

Voor de cursus naaien zijn ook nog een
aantal plaatsen open. Kosten / 3»— per
les van 2 uur® Dinsdag- of donderdagmor-
gen. • .. ^
Heeft u interesseV neera dan zo spoedig
mogelijk kontakt op met Lydia Swart,
Nieuwland 8, tel. I385 (tussen 13®30 -
1^,30 uur of 's avonds na 19-30 uur).

==RECREAa?IEVERENIGING==

Op dinsdag, 23 augustus a.So zal onze
vereniging haar jaarvergadering houdeii
in de oude lagere school, Roomeinde 3®
Aanvang 20.30 uur.
Ook zullen de komende week de meeste af-
delingen aan hun nieuwe seizoen beginnen
en wel:

donderdag, 18 augustus
donderdag, I8 augustus
woensdag 17 aug en don
derdag, 18 augustus
maandag, 22 augustus
vrijdag, 19 augustus
zodra wy weer nieuwe lei-
ding erbij gevonden hebben
woensdag, 5 oktober

Opgaven van nieuwe leden en verdere in-
lichtingen bjj: Mevrouw. C. van der Lugt,

Dr.C.Bakkerstraat 1^,
tel. 1318

-Kleuterballet:

-Ballet :

-Jazzballet :

-Muziek :

-Judo :

-Houtbewerken :

-Handenarbeid :



==GEZINS-. EN BEJAASDENHULP==
leidster Mo de Graaf-Back - vakantie
van 1 t/ra 28 augustus aoSo

Voor dringende gevallen Purmerend;
telo 02990 - 27527 van Bo^O - 9o30 uur

AdreswiJziging)na 28 augustus: De Erven
en telowijzigo )l8, telo 1716

==UITSLAGEN FEESTWEEK==

Klaverjasdrive:
I0 echtpaar De Vries
2o V/aterdrinker - Bonte
3o Mertz - Mertz

van Haren - de Hartog
5o niw Vodo Snoek— Ebbelaar

Bridge-drive - Groep A:

I0 Settels - Polak
2o Fransen - Hamstra
3» mwo Hoekstra - Louw

•. Groep •'B: — -
I0 Te Boekhdrst - Mellenbergh
2-.. -echifpaar Huslage
3o dames Pieters-Rengersen

- Groep:C:
1o- mwo Leegwater- Plas
2o V/aterdrinker - Bonte
3- Leegwater - van Ammers

Ezelkeuring:
Beste ezel van IVaterland (winnaar van de
burgc Te Boekhorst-bokaal):
Bento van Meerzicht, eigehaar:
Van-Teeffeleno

Kampioen hengst: David van Duinlust,
eigenaar: Van Brandwijk

Kampioen merrie: Aboltje, eigenaar:
Van Diepen. . ,

Beste v.eulen: Heidi van Meerzicht, eige
naar: Van Teeffelen • • • •

Best verzorgde ezel:
Van der Heydeo

Bertha, eigenaar:

[land-over-zand-v/edstri.jd:
Ploegen: I0 Broek in Waterland

2o Holysloot
3" Watergang
ho Zuiderwoude

[ndividueel (heren)?'
1o No Kouboer h,
2o Wim Haars

3o Ron Haars 6.

Hans Brand
Henk Borst

Tjerk Doornenbal

individueel (dames):
Io Imke de Haan

2o Carla Spaan
3« Pdtra Boon

Steenwerpen:
[eren: - 1,

- 2,

Dames:

oetballen:

- 1,

2,

Ilpendam
Broek in Waterland

Ilpendam
Broek in Waterland

,D O-Bo (veteranen) - Perselftal: 3-1

==BURGERLIJKE STAND=:=
Geboren: Wendy doVo P, Griffioen en

Jo Hendriks;
Ika doVo Ro Boulengier en
Bolo Lopik;
Heleen doVo AoW® Pilger en
Ao van den Bergo

Ondertro:John Alexander Karanelan, oud
21 jr. en Fiona Bout, oud 19 jr

Johannes Hendrikus Middelkoop,
oud 19 jro en Wilhelmina van
Oort, oud 18 jro

Gehuwd:

Overl van Wunnik, Geertruida, oud 77
jro WoVo Po Bjjleveld;
Jannigje Jantina Treur, oud 7h
jro eoVo Do Dobbero

Gevraagd:

Flinke werkster voor 1 dag per week
tel. 02903 - .16^3

Slijterij '̂ D e S c h u u r "
Nieuwland 28 - tel„ 3016
Geopend van 10.00 - 18.00 uur

Voor al uw binnen- en buitenlands
gedistilleerd, alsmede .frisdranken.

Voor de maand augustus: 3 fl sherry
(HPAnr) f '12,50-o

Rode bordeaux' tafelwijn: / 5,— p.fles
3 flo vruchtenwijn .(1^. ,59^ alc. ) / 10, —

W e t s w i n k e 1

iedere eerste donderdag van de maand

van 20 - 21 uur in het Groene Kruis-

gebouw aan het Nieuwland

OPPASCENTRALE

Voor een oppas *s avonds of in de
schbolvakanties, 00k voor overdag,
kunt u bellen: mw. Kruidenier,

Molengouw by ^8
tel. 1636

Wilt'u tijdig uw oppas bestellen ?
U bent verplicht de meisjes naar
huis te brengen

BIBLIOTHEEK

G e o p e n d
raaandag J 15o45 - I6o30

) 19.00 - 20.00

donderdag 19o3Q - 20.30

adres: Roomeinde 3

Bloemen bestellen ???

"A R 0 S A" bellen III

Galggouw ^8; "Broefc in Water!a^^^ -

tel.: 1684 bogogo - 020 - 73 13 24

Spreuk van de week: I Tl , n . ' ^
— (Op de feestweek): Verezelijkt


