
13 oktober I977
Nop 718

/XC^ 11

UITDAM III.,, \i

BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING J3E DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Broeker GemeenschaTj". mw«BoBlufpand-
Sinot, De Draai 3b, telo 3120.

==AGSNDA==
15okt Jeugdhuis

19okt NCVB

19 t/m 29okt
22okt Jeugdhuis

29okt Jeugdhuis
29okt IJsclub

30okt Jeugdhuis

3nov Nut

5nov Jeugdhuis
6nov Jeugdhuis

12nov "Traolit"

12nov Jeugdhuis
13nov Jeugdhuis
l6nov NCVB

9nov "Tracht"

9nov Jeugdhuis

Onov Jeugdhuis

3nov "Tracht"

film "2even gouden
mannen"

l6okt Jeugdhuis : film "Mijn vriend Kazan'?
l8okt Plattelandsvrouwen; HPoHoVollmar

over tuincultuur

DPoRoKranenborg: "Wat
is yoga?"
Kinderboekenv/eek
Band Freelin

27okt IJsclub Bpoek in V/aterland: Leden-
vepgadering (Concordia)
film "Tocht door dehel"
Schaatspuilbeups (SDOB-
kantine)
film "De vpolijke wereld
Van Moedep de Gans"

- - Nedo Marionettentheate
nov Handwerkclub 2uidepwoude; Verkopin

toboVo Fanfarekopps
3nov Broeker Koor; Uitvoering (Dorps-

huis Zuiderwoude)
film "The Hell Drivers
film "Zorro, de wreker'
Uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)
Band Vocation
film "My fair lady"
DPoSchroder over de
plaats van het verpleeg
huic in de raoderne

samenlevingo
Uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)
film "Big Eddie"

20nov Jeugddienst NoH.Kerks Ds. Maraisj
Purmerend mom.v. Combo
en koor

film "Rin-Tin-Tin in de
vliegende brigade"
uitvoering voor bejaar-
den (Dorpshuis Z'woude)

i23^ov Plattelandsvrouweni Dr. Relyveld
: over sterilisatie
:26nov Intocht St. Nicolaas
26nov Jeugdhuis : film "Malle Mary -

Linke Harry"

Redaktie-adres mededelingenblad;
HoV/oEppenga, Buitenweeren 1,
telo 1^63o

27nov Jeugdhuis

3dec Jeugdhuis

film "De zoon van
Robin Hood"
film "De wereld van
de lach"

l4dec NCVB j Kerstavond
22dec Plattelandsvrouwen* Kerstavond
17Jan Nut ; fafflo Hoekmeijer over

zeezeilen
17onn Plattelandsvrouweni Jaarvergaderin

met kienen
l8jan NCVB ; Stichting "De akker in

de wereld"
^feb Jeugddienst NoHoKerk: Ds. Toorn-

vliet momoVo Holy Sounc
15feb Plattelandsvrouwen; Een avond over

tin, door de fa. Loch
en Tollenaar

Sfeb Nut : MpoDoB.W.Postma
3inrt Plattelandsvrouwen; Mevr. Fijn over

het werk van een ste
wardess

6rart Nut ; j„Fo den Tonkelaer
3nirt Plattelandsvrouwen; Middaguitstapje

naar Enkhuizen; bezoek

Zuiderzeemuseum
3apr Plattelandsvrouwen; Bak- en braad-

demonstratie, tevens
diavertoning

apr Nut : Concert NoHoKerk
mei Plattelandsvrouwen; Mevr.VoSluijs-

Bijl bespreekt boek;
"Een dagboek van een
druggebruikster"

mei Plattelandsvrouwen; Voorjaarsuit—
stapje

®©i-3jun; SDOB; 50-jarig jubileum

==VERKOPING ZUIDERWOUDE=:=
handwerkclub ten bate van het Fanfare-

jorps Zuiderwoude houdt een verkoping op
november a«So 's middags van 2 tot 5

ur en 's avonds na 8 uur. Kienen in
et Dorpshuiso
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==EEN V/OORD TEN AFSCHEID=:=
is haast onmogelijk om onder woorde

te brengen onze"gevoelens van dankbaar-
heid voor het ons bereide afscheid, De
aanwezigheid van zoveel bekenden, de
hartelijkheid, de cadeaux, de goede
wensen, dit alles bij elkaar heeft ons
diep getroffeno Ruim twintig jaar werke
in Broek in Waterland gaat natuurlijk
niet zo maar aan je voorbijo De meesten
hebben dat goed begrepeno Het afscheid,
hoe vervelend ook door de daaraan ten
grondslag liggende oorzaken, is deson-
danks een groots gebeuren geworden, waa
wij nog heel lang over zullen denken en
praten. En telkens, als wij de fiets be
stijgen, het gras gaan maaien, de buite
lamp ontsteken, naar de wand kijken enz
enzo, zullen wij aan Broek, aan Zuider-
woude en aan Uitdam denkeno
wij wensen de gemeente en al haar in-
woners heel veel geluk en succes in de
toekomsto Voor diegenen, die ons nog
eens willen schrijyen, bellen of komen
opzoeken volgt- hier "ons? hieiiwe 'adres: /

ie Langenboom (N„-Brabant),
tele 08863-16960 " -

HoGoMo te BoekhOrst
SoPoJo te Boekhorst—Vink

——gjgjj

CINDERBOEKENWEEK I9 t/m 29 OKTOBER
H/^lr •; 4. •; 1- •. 1 ? .)ok dit jaar hebben wij weer een kleur-
)laat voor al onze jeugdlezers t/m 12jaa
e kleurplaten, die dit jaar (ontworpen

door Jan-Wijndel-de Waal) meer op de ver
schillende leeftijden zijn afgestemd,
cunnen nu reeds in de bibliotheek worden
afgehaaldo
nleveren t/ra 27 oktober in de bibliotheek

OoK.xunt u alien nog t/m 31 oktober van
de gele bonnen voor gratis lezen gebruik i
raakeno

==MEISJESCLUB==
Maandagmiddag 10 oktpber zi jn we weer g
start met de meisjesclubo
Meisjes, die vopr 3I december 10 jaar
worden, en op de club willen komen,
worden verzocht zich deze week even op
te geven, omdat er dan werk voor hen
klaar ligto Op I7 oktober is er geen
club, wegens de herfstvakantieo

==== Mejo MoMulder

==IJSCLUB BROEK IN 'WAT£RLAND==
[Titnodiging tot het bijv/onen van de
algemene openbare ledenvergadering van
de IJsclub "Broek in Waterland", welke
gehouden zal worden op donderdag 27 ok
tober aoSo in "Concordia" om 20,30 uur„
Agenda: 1, Opening; 2o Ingekomen stukke

3- Jaaroverzicht; ^o Bestuurs-
verkiezing; 3o Bustochten naar
Jaap Edenbaan; 6, Nieuw vereni-
gingsrecht; 7o Niet-schaats-
aktiviteiten; 80 Rondvraag,
suggesties; •••9"i -Sluit±H:gc^oot punt Alle bestuursleden treden

if en zijn herkiesbaar,
et zijn, Piet Spaans,"*Nol- Karanelan,

Jaap Blakborn, Fred Verhoef,
Simon Tjemkes en Gees Mulo

aninelding tegenkandidaten tot aanvang
an de vergadering.

==VERMISSING==:
?ijdens de afscheidsbijeenkomst op 30.
eptember j„l, in het "Broeker Huis",

^eeteinde 16 is achtergebleven een
onkerblauwe regenjas van het merk

;"House of England", in een van de zakken
bevindt zich een vervoer'sbewijs van de
NZH-bussen;
tevens heeft iemand per abuis vanuit het
Broeker Huis op dezelfde dag meegenomen
een zelfde donkerblauwe regenjas, ook
van het merk "House of England", echter
2 maten groter» In een van de zicken van
deze jas zit een gat,
V/il de persoon, die deze jas abusieveljjk
heeft meegenomen, zich. SoV.p, melden bin
Het Broeker Huis, telo 131^,

==DONATIEKAARTEN. BRQEK-RT?
GEMEENSCHAP== . ~

lien dezer dagen (v/eken). zullen huis-aan-
dpnatiekaarten van de stichtinge Broeker Gemeenschap" worden aange-

oden. Zoals u ongetwijfeld zult weten
:aat het hier pm een vrijwillige bij-
rage ad / 3,.— ter bestrijding van de
osten, die gepaard gaan met de uitgave
an pns lA-daags mededelingenblad, de
rganisatie van diverse evenementen,
oals Brpeker. Feestweek, intocht Sint
icolaas, etCo
Lj hppen dat•eenieder positief zal
eapreh wanneer hem het verzpek pm deze
ijdrage bereikt* .

Geboren

Gehuwd

==BURG£RLIJK£ STAND==
Hendrikus, zooh van Covan
Rooij en C.Mo Honingh
Pellicer, Antonio, oud 33 jaar
en Hooning, Jossy, oud 30 jaar

. ==OPBRENGST COLT.'F^nTTT:— :
collecte voor het Prinses Beatrixfonds :

cor het gehandicapte kind heeft in totaai
pgebra.cht de somma van f 830,3'ff in onze =

meente-, alle gevers en collectrices
ze hartelijke dank:, -
mens het comite, Mevr, Niemeyer

Mevr, de Lugt i

GEZINS- EN -BEJAARDENHULF
Leidster: Mevr. M, de Graaf-Back,

De.Erven 18, tel.1716Spreekuur: ledere werkdag van 8,30-
9 o30 uur o.

SPREUK VAN DE WEEK t
InKezonden:

Broek en Brabant hebben veel geraeen
De een knuppelt kat, de ander'^
konijn I!


