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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING J3E BROBKER-GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redaktie-adres mededelingenblad;
"De Broefcer Gemeenschap", mwoB.Blufpand- HoWo Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, De Draai 38, telo 3120. telo l465o

^ ==AGENDA==
c:9aug t/m Itsept -Kbllekte KWF
10sep Kleib,diersportv^ Jongdierenshow

. (konijrien) by Nieuwland 8,
aanvang 2 u'ur

11sep Jeugddienst No^HoKerk: DseBiemond
m.moVb Jeugdfanfare V/est-
grafdijk .

1^sep NCVB ; Dr.Schroder; "De plaats van
het verpleeghuis in de
moderne samenleving"

2okt Jeugddienst N.H.Kerk: Sipke v.d.Land
m.moVo Renate Heemskerk

19okt NCVB ; Dr.R.Kranenborg:"Wat is yoga"
5nov Broeker Koor; Uitvoering (Dprpshuis

Zuiderwoude)
l6nov NCVB : Hr.Kroeger: "Swingli, de

vergeten reformator"
20nov Jeugddienst NoH.Kerk: Ds.Marais,

Purmerend, m.moVo Combo en
Koor

l4dec NCVB ; Kerstavond
l8jan NCVB : Stichting "De akker is de

wereld|V
^feb Jeugddienst NoHbKerk; Ds.Toornvliet

m.moV. Holy Sound

=:=AFSCHEID VAN.EEN REDAKTrELID==

Eind 1976 werd het al bekend: Burgemeester
HoGoM. te Boekhorst zou zijn funktie
moeten neerleggen, ergo 00k aan de re-
daktievoering zou een einde komen.
Vanaf 1957 heeft hij alleen en samen met
anderen de redaktie gevoerd van ons veer-
tiendaags mededelingenblad. Voorwaar geen
sinecure, daar het inzenden van kopy zeer
te wensen overliet.

Ruim 10 jaar geleden, toen ondergetekende
als redaktielid werd aangewezen, trof hij
zijn mederedakteur dan 00k niet al te
optimistisch aan. Je vroeg je af of de
"Broeker Gemeenschap" wel werd gelezen,
of het zin en doel had je elke veertien
dagen er maar weer voor in te zetten
twee kantjes vol te schrijven.
Gelukkig keerde het zich allemaal ten
goede. De verenigingen Zonden kopy in.

De publikatie van eyenementen (de agenda)
voorzag.in een behoefte. Vaak hebben uw
redaktieleden yerzucht: "En dan zijn er
nog mensen, die ^eggen dat er in het
dorp niets te beleven valt*'.,
20 jaar Te Boekhorst
20 jaar Broeker Gemeenschap
Een periode wordt afgesloten..Een fijne
periode. De vele uren van samenwerking
waren prettige uren. Redakteur Te Boek
horst; Bedankt! Bedankt voor je inzicht,
voor je ideeen en voor de prettige en
fijne samenwerkingi!

Henk Eppenga

=:=WELKOM AAN EEN REDAKTIELID==

De redaktie van ons orgaan "De Broeker
GemeenSchapi" bestond meestal uit twee
persohen. Toen eind 1976 een (naar wij
hoopten voorlopig) einde kwara aan het
redakteurschap van H.G.M. te Boekhorst
werd in de vacature niet voorzien.

De hoop op volledig herstel en terug-
keer bleef bestaan. Daar het vertrek nu
definitief is, moest worden uitgekeken
naar een nieuwe redakteur(thice).
Het werd een redaktrice; Naam; Anneke
Kesselaar. Aan de samenstelling van
enkele uitgaven had zij reeds haar mede-
werking verleend. Haar benoeming is nu
definitief. Zodat we haar als nieuw

redaktielid welkom heten. Haar adres;

Oosteinde 20, telefoon 1763®
Rededcti^-..

==BRIDGE-CLUB==

Vrijdag 2 September start de bridge-
club B.B.C. het nieuwe seizoen 1977-78
in cafS"Concordia"« Zoals gewoonlijk
zal eerst de ledenvergadering worden ge-
houden. Na afloop hiervan is er gelegen-
heid tot vrij bridgen. Aanvang: 20.00
uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

SPREUK VAN DE WEEK;

iDoor aan Unicef en KWF te geven, ver-
ilengt u andermans en uw eigen leven! _



==KLAVERJASCLUB KoBoW,==:
• De klaverjasclub KoBoWo gaat maandag
: 5 September aoSo weer van starto Aanvang
: 2O0OO uur in cafe "Concordia"- Nieuwe
; leden zijn van harte welkom®

f Het bestuur KoBoWo

==KOLLEKTE K.W,F.==
Dit jaar vrordt extra aandacht gevraagd

: voor een huis-aan-huiskollekte tob«Vo
: de kankerbestrijdingo De.kollekte zal
: worden gehouden van 29 augustus t/m
: 11 September aoSo*

==UNICEF==
: De verkoop van een nieuv/e kollektie
; Unicef-artikelen gaat weer van start,
: Per 1 September de volgende artikelent
: kaarten voor alle gelegenheden, bijv,
; verjaardag, geboprte enz.
: dubbele kaarten a f 1j—— per stuk
: ansichtkaarten a / 0,50 " "
i minikaart jes .. a
: de welbekende spaarpotten a f 5,—post,
: 2 soorten korrespondentiemappen beva-ttende

15 geillustreerde velletjes briefpapier,
: 10 correspondentiekaarten en
: 25 aan de binnenzijde geillustreerde

enveloppenj het geheel in dscoratieve
omslag. Prijs per map: / 15,--.
VermoedeIiJk"per"*l"oktober"dTsr de~vol- "
gende artikelent
diVo soorten kerstkaarten, minikaartjes,
bouwplaten, adventsboeken met kefstster
en kalenderso
klle bovenstaande artikelen zijn ver—
krijgbaar bij; Mevr» JoCoEppenga-VodoPloe

Buitenweeren 1, tel.1465

==IJSCLUB "BROEK IN WATERLAND"=:=
De ijsclub bedankt langs deze weg ieder-
een die op-een•of anderd flianier heeft
bijgedragen aan het enorme succes dat zjj
met haar aktiviteiten in de feestweek
heeft gehad (kussengevechten, land-over-
zand, dansfestijn)o
Verder willen wij hierbij even recht-
zetten dat Rietje van Deursen en niet
Petra Boon derde is geworden bij de
meisjes in de land-over-zandrace zoals
abusievelijk door ons aan de redaktie van
de "BoGo" was doorgegeven.

Jaap Blakborn,.secro

maandag 5 September,voor de 1e groep
van 18030 tot 19o30 uur, de 2e groep
van 19o30 tot 20,30 uur.
In verband met de verhoging van de zaa
huur zijn wij genoodzaakt de contribut:
v.an judo te verhogen tot f 12,50 p.m.

i==GYMNASTIEKVER. SPARTA==
Strandwandeling op zaterdag 3 septembe
AuSo zaterdag houdt Sparta haar jaar—
lijkse wandeldag in het duin en bosge-
bied van Schoorl en langs het strand.
In de bussen is nog een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar, Hierop kan nog
ingeschreven worden, t
Afstanden; 5 t/m 7 jaar: 5 km,

8 t/m 11 jaar: 10 km,
12 t/m 15 jaar: I5 km,
16 jr, en ouder: een van de
afstanden naar keuze,

Kostent 5 t/m I5 jaar i / 7,—
16 jaar eh oudert / 8,—

Liefhebbers kunnen zidh opgeven bijt
J- Dobber^ Noordmeerweg 2", tel, I5130

=i=MEDEDELINGEJl.:G^.MBL'NTEBES,TUUR=i=
Gedurende l4 dageh^ ie rekenen vanaf .
29 augustus 1977» liggen de volgende
bouwplannen ter inzage ten gemeente-
huizei
A, Aanvraag van de heer C, van Zanen,

De Erven 38, Broek in Waterland
voor de bouw van een schuur;

B, Aanvraag van de.heer G, Verwey,
Buitenweeren I5, Broek in Waterland
voor de bpuw van een garage;

0, Aanvraag van de heer Ch,E,F,M,Gielen,
Zuideinde 4, Broek in Waterland
voor het verbouwen van een woonhuis;

D, Aanvraag van mevr, C, Varkevisser,
Wijk 11-59» Zuiderwoude
voor.het yernieuwsn van een schuur;
Aanvraag van .de.heer P, Slagt,
Laan 2, Broek in.,Waterland f*
voor de bouw van een garage;

F, Aanvraag van de. yoy,..SDOB, p/a
Nieuwland I8, Broek in.Waterland
voor de bouw van een ..tribune;
Ontwerp-bestemmingsplan "Dorp*',

Zij, die bezwaren hebben kunnen ge
durende voornoerade termijn hun bezwaren
schrifteli.ik kenbaar maken aan het

/-N1 T A «...

E

college/van- B-,-sn: Wv"^

)oor deze de.len wij u mede dat aan
e burgemeester dezer gemeente, de heer

" G„ko te Boekhorst, met ingang van
oktober aoS, eervol ontslag is ver^

eend uit zijn functie van -burgeraeester,
•oneinde een ieder in de" gelegenh-eid te
^ellen afscheid te nemen van de heer en

evrouw te Boekhors't ^al op .vr'ijdag
0 September aoS, des avonds? van' 20,00

==REKREATIEVER, BROEK IN -V/ATERLAND^s
Op de jaarvergadering zijn er diverse
nieuwe bestuursleden gekozen, De taken
zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter: de heer van Eekelen, De

Draai, tel. I790
---Penninp;m,esse en ballet: M^^rr, .Vod.Lugt,

Dr,C,Bakkerstr,14,tel.1318Ju^: -Jte^r, de Jong, V/oudweeren 26,
i.: .tel, 151if

Muziek;.- .'Mevr, Kamminga, Woudweeren 23,
• tel, 1779

Handenarbeid; Mevr„ Vermeulen, Keern-
•• gouw 24, tel, 1928

Secretaresse: Mevr, Wiertz, Moerland 23,
tel. 1445.

Houtbewerking: Onder de raedewerkers wordt
een bestiiurslid gekozen. De cursus begint

ur to t 22,00'uur in het Broeker Huis,
eetelnde I6, alhier, een .afscheidsbij-
enkpmst gehouden\ worden, waarbij v;ie
aU jOok welk.om is,'.

Burgecneester en ^rethouders van v •'
3roek in 'Waterland,
e loco-secretaris, dp Ipco-burgemeester

M, Burghout a,G, Mater


