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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN van DE STICHTING JDE BROEKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap", Hevr•BoBlufpand-
Sil^oT7"^e^D^aal"3S7'"T(ST3120

==AGENDA=:=

!^^ept :Verg«Begeleidingscommissie
"Beschermd Dorpsgezicht"
(Gemeentehuis, Erven)

2sept :Kleindiersportvero:Keuring
jongdieren (konijnen)

5sept ;Raadsvergadering (nieuwe samen-
stelling)

3 t/m 9 sept; Kollekte K.WoF.
9sept :Kleindiersportver.: Hokkeuring

hoenderso

15 t/m 23sept: Feestweek 50 jaar SDOB«
(feesttent Parkeerterrein)»

25sept :Contactavond Overblijfgelegenheid

==KLAVERJASCLUB K,B.\fe=
Op maandag 4 September a.So gaat de Klaver-
jasclub K.B.Wo v/eer van start.
Cm 20.00 uur kan men weer terecht in "Con-
^rdia". Nieuwe leden zijn van hafte welkom

Het Bestuur.

=t:BRIDGECLUB B.B.C.==:

Het bridgeseizoen start dit jaar op vrijdag
8 September a.s. Om 20.00 uur zal, zeals
gebruikelijk^ eerst een ledenvergadering
worden gehouden. Om 20.45 uur kan dan met
de kompetitie worden begpnnen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
==== Het Bestuur5===

==FEESTV/EEK S.D.O.B.s=

Van 15 t/m 23 September a.s. zal in een
feestpaviljoen op het parkeerterrein een
feestweek worden georganiseerd t.g.v. het
50-jarig bestaan van de voetbalvereniging
SDOB. Een speciaal door het voetbalbestuur
benoemde commissie is met de organisatie
belast.

De week zal worden geopend met een feest-
avond voor de leden en donateurs, waar een
keur van artiesten zal optreden.
De leden en donateurs kunnen kaarten voor

deze avond afhalen volgens rooster en wel:
zaterdag 2 September en zondag 3 September
van I4o00 - 16.00 uur in de kantine op het
sportterrain*

.se.pt.ejwb,er en ^

Redaktie^adres mededelingenblad:
H.W, Eppenga, Buitenweeren 1, telol465

van 19o00 - 20.00 uur eveneens in de

kantine.

Woensdag.6 September vam 19•00-20.00 uur
in Broekerhaven.

Zaterdag 9 September van 16.00 - 16.30 uur
in het Dorpshuis Zuiderwoude en van 17®00
17*50 uur in de Scheepskameel te Uitdam.
Vanaf woensdag 6 September, zelfde tijden
en plaatsen, tevens vrije verkoop.
Toegangsprijs voor niet- leden en niet
donateurs fl 10.— per persoon.
NoB. Leden en donateurs dienen wel op
1 September 1978 als zodanig te staan
ingesohreven.
V/at biedt de feestweek nog meer?
Op beide zaterdagavonden zijn dansavohden
georg^isiserd, waar respeotievelijk zul-
len optreden " de Orlando's " en het kwar-
tet " Limited

Op dinsdag 19 September is een zgn. nos-
talgische avond gepland. Niet alleen voor
ouderen. Ook "jongeren" kunnen op deze
avond genieten van bekende artiesten.
Een grbot klaver jastoemooi ;zal wordnn
georgahiseerd op woensdag 20 September,
terwijl op vrijdag 22 September een reunie
zal Worden gehouden, waarop veel "oud-
gedienden" worden verwacht.

==OPROEP==

In het kader van de feestweek, welke wordt
gehouden t.g.v. het 50-jeirig bestaan van
S.D.O.B. zal op vrijdag 22 September een
reunie worden gehouden. Vele namen van
oucReden en oud-donateurs zijn bekend,
maar niet alle.

Dit geldt vooral voor hen, die niet
meer in Broek in tfaterland woonachtig zijn
Vandaar deze oproep.
Wie ons iets kan vertellen over namen

en adressen van oud-leden, wordt verzocht
zich in verbinding te stellen met
J. Kouwenoord, Buitenweeren 23, tel.
02903-1641.



\ ^ ^

binding t»Nst-ellen met J. KouweAOJord, ^nl-
tenweerer ' 33x^tel. 16^1# '"

==63+ -^RS. OPGELETIf^
Op dinsdag 19 septemhear a«s«_-aal in het
feestpaviljoen op'>Jiei>---paddCiBje-Fterrein aan
het Nieuwland een -cabeirebavond worden ge-
houden onder de titel "Zo de oudjes zongen
zo piepen de jongen"»
Aan deze avond zullen medewerken: het duo

Dorien Mijksenaar en Perry Cavello met
pianobegeleiding van Hans Meijer; de con-
ferencier Frans Vrolijk, Tonny Bakkenes,
accordeonist en Alice Williams, illusio-
niste«

Voor alle 65+ -ers is deze avond gratis
toegankelijk. Woodzakelijk is wel , dat men
zich vroegtijdig opgeeft en wel bij de
volgende adressen;
Jo Nierop, De Draai 1, telo l8o6;
mwo GoTerpstra-van Zanen, Hellingweg 26,
tel. 303O;
mw. Go Buster-Visser, Parallelweg 21, tel.
1218.
K. Tuin, "Broekerhaven",
Men kan zich daar 00k aanmelden als ver-

voer naar het feestpaviljoen wordt gewenst
Opgaven t/m 12 September a.s.

==OPPASCENTRALE==

De oppascentrale vraagt enige meisjes en
jongens vanaf l4 jaar, Aanmelden bij:
Mw. Kruidenier, Molengouw bij ^8,telol636

==KOLLEKTE K.W.F.==

In de week van 3 t/m 9 September a.So zal
de kollekte voor het Koningin Wilhelmina^
fonds worden gehoudea. Gaarne bevelen we
deze kollekte bij u aan.

Mv D. Geel

==IS HET VERZAMELEM VAN POSTZEGELS JETS

VOOR U?== •

V/ordt dan lid van de postzegelvereniging
"V/aterland'J opgericht d.d. 25 nov. 1976-
De kontributie bedraagt fl. 22,50 per jaar
voor leden vanaf I8 jaar. Hier is bij in-
begrepen een abonnement op het maandblad
"de Philatelist". Voor de jeugd bedraagt
de kontributie fl. 7»50 per jaar-
De komende ruilavonden zijn vauaf Sep
tember de eerste donderdag van de raaand in
cafe-restaurant "de Vmegh" te .ionnickendam
Komt u eens kijken.
Voor vodere inlichtingen of aanmeldingen;
Chr. v.Basten, tel. 02995-3263
i-iVo RoRietkerk, tel. 02995-33^6
Joho Velzel, tel. 02903-1777-

==COMMIS;SIE "BESCHERMD DORPSGEZICHT"==

Op vrijdag 1 September a.s. zal ten ge-
meentehuize, De Erven 2, een vergadering
worden gehouden van de begeleidingscom-
missie ''Bescherrad Dorpsgezicht"
Aanvang 8.30 uur .(' s morgens)

==BURGERLIJKE STMD==

Geboren: i-iarloes, doV. CoSchrama en C. van
der Vaik;

Gehuwd: Simon Westerneng, oud 28 jaar en
P'etronella Geertruida Malenstein,
oud 25 jaar-
Marten Dirk Jacob Kelderman, oud
22 jaar en Lionne Adriana Christi

na de Jong, oud 20 jaar.

Overleden: de Jonge, Klaas, oud 66 jaar

==ADVERTENTIE==

WONINGRUIL

V/elk bejaard echtpaar of alleenstaande
wil met ons ruilen? -

Wij zouden graag een eengezinswoning'
willen hebben wegens gezinsuitbreiding.

Burg. Paulplantsoen 8

==GEVONDEN==

Een huissleutel nr. 220, omgeving Keern
gouw. Af te halen bij: mevr. van Gog,
Molengouw 17-

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek geopend:
maandag i 15.^5 - 16.30 uur

19-00 - 20.30 uur
donderdag : 19.00 - 20.30 uur
Roomeinde 3

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Leidster: Mevr. M. de Graaf-Back

De Erven I8, tel. I716.
Spreekuur iedere werkdag van 8.30 -
9.30 uur.

1e donderdag van de maand:

wetsv/inkel :

20.00 - 21.00 uur

V/ijkgebbuw Groene Kruis

De Onderlinge Brandverzekering
"Broek in V/aterland" is er 00k

voor u

Uiterst lage premie (vanaf f 0,^0
per duizend);
Coulante schade-afwikkeling;
Geindexeerde polissen.
Inlichtingen; Onderlinge Brandver-
zekering
Broek in V/aterland; tel-02903-1269
iionnickendam : tel.02995-'18o4

Bloemen bestellen.??

" A r 0 s a" bellenlI
Galggouw 28, Broek in V/aterland,
tel. l68Vb.g.g. 020-731524.

Uw bruiloft - receptie of familie-
feestje
wordt uitstekend verzorgd door
Restaurant." 0 0 N C 0 R D I A "
Dorpsstraat 1 - Broek in V/aterland
tel. 02903- 1206 • .

OPPASCENTRALE

Vpor een oppas 's avonds of in de
schoolvakanties, 00k voor overdag,
kunt u bellen naar mevr- Kruidenier

Molengouw bij ^8, tel. I636
Wilt u tijdig uw oppas bestellen?
»¥ 'bent verplicht de meisjes naar .
huis te brehgen.

Spreuk van de week:

Verleng andermans leven
door aan 't K.V/.F. te geven!


