
50 augustus 1979 No. 762

/XU:

oirnAM

BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING JDE DROEKER GEMEENSCHAP"

iiecretariaat Stichting Redaktie-adres mededelingenblad;
"De Broekor Gemeenschap"«iaevroB. Blufpand- H.«. Eppenga, Buitenweeren tel. 1^65*
Binot, De Draai 38, tel. 3120.
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=:=AGSNDA==

:Plattelandsvrouwen: Het een-

dagsbestuur met een creatieve
avond(Broekerhuis)

:KoD.S.: Hokkeuring hoenders
iPlattelandsvrouwen: Uitstap-
je naar Leersum. Rijtoer
met huifkar.

:K.D.S.: Contactavond met

keurmeester C. Boso
;K«D.S.; Jongdierendag, ko-
filjneirv ^ _

;Plattelandsvrouwen: Een avond

over "Waterland" door de heer
Bohemen(Weeshuis,K*dam)

iPlattelandsvrouwen; Gezaraen-

lijke avond met Monnickendam;
Brugman's Poppentheater,
(Ver.gebpuvj, M'dam)

;Plattelandsvrouwen: Koek ver-

gulden met raevr.Jaburg
(Broekerhuis)

==SPRE£KUUR BURGEMESSTER EN WETHOUDERB==
Tijdens het op maandag 3 September a.s.
te houden maandelijks spreekuur zal vanaf
19.00 uur wethouder Kingma zitting hebben.

==VER. "OUD BROEK IN VJATERLAND**==
Leden en introducees van de vereniging
"Oud Broek in Waterland" zijn op zaterdag
1 September a.s. welkoms om 10.00 uur bij
de heer Huslage, Laan 28 ter bezichtiging
van zijn huis, waarvan de restauratie dan
pas zal zijn begonnen.en waarover hij een
historisch overzicht zal geven;
om 12.30 uur in de stal van Jan van der
onoek, Roomeinde 1? ter gelegenheid van
het aanbieden van het eerste exemplaar
van het door de heer A.P. Bruigom geschre-
ven boek "Waterland", getekend door Cor
nelia Schoon Cl719-1778)r aan de voorzit-
ter van de Waterlsindraad.

s="LAI4D~0VER-ZAND"==

Uitslag "land-over-zand" van -ll aug. te
Broek in Waterland over ca 3 km.
Start en finish: Het Havenrak.

HEREN: I.Bart Geel (Br.i.W.) 13-^5 min.
2.Jan Smit (P'rend) 1^.l8 rain
3.R. Nierraans (Ilpendam) 14.28 min.
4.Paul de Gier (Br.i.W.) 15-12 min.
5.Ron Haars (V/atergang) 15-19 min.

DAMES: 1.Elisa Compaan (Sassenheim)24i26 ra.
2.Carla Spaans (Br.i.V/.) 26.13 min
3.Karin Broeksmit (Br.i.W.)26.31 m

V/ISSELTROFEE: 1.Broek in Waterland, met
als totaaltijd van de 5 beste lopers:
74.36 min. 2.Watergang, met 83-01 min.

-3^ IJ.pendamHr

Een zeer geslaagd festijn. So kon je de
vierde "Laind-over-zand*'-v7edstrijd wel
noemen. Hadden wij in de afgelopen. jaren
ca. 110 deelnemers(sters)., dit aantal
breidde zich nu uit tot 154. Buiten een
grote groep "Broekers" waren er velen
(waaronder zeer goede lopers) die van el
ders kwamen, zoals uit Monnickendam, Edam,
Amsterdam, Koog a/d Saan, Beemster, Pur-
merend, Flevopolder en Abcoude. Nog even
en we begeven ons op het internetionale
vlak.

De gerealiseerde tijden waren zeer goed.
Bart Geel o.a. liep ca. 40 sec.sneller
dan vorig jaar. De wisseltrofee kv/am de-
finitief in het bezit van de "Broeker
ijsclub", die hiermee aan haar eerste
"plak" kwara.
Bij de dames was Elisa Compaan ruim
1 min.47 sec. voor op nummer 2,Caria
Spaan. Wij hopen dat de kapperscadeau-
bon de bemodderde krullen weer een beetje
in fatsoen heeft weten te krijgen.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan die-
genen die ons terwille waren om over hun
land, door hun sloten en prut te mogen
baggeren, alsmede de Broeker middenstand
die voor zeer geslaagde prijzen heeft ge-
zorgd. Graag willen wij dan 00k zeggen:
Tot volgend jaari

• Namens de IJsclub, P Spaans.
n.b. Wij missen nog ca. 20 rugnuramers.

Als het even kan v/el inwisselen
s.v.p.



==KLAVERJASCLUB K.B.V/. ==

De klaverjasclub K«B«W» gaat maandag 10
September aoS. weer van start in "Het
Broekerhuis", Aaanvang 20,00 uur. Nieuv/e
leden zijn van harte v/elkora.

Het Bestuur,

g=ICURSU33EN VAN HET NUT"==
Engelssledereen die aan de cursus engels
deel wil nemen, zowel oude als nieuwe
leerlingen, even bellen naar;
Marja ten Hove Lidia Sv/art
I'/oudweeren 28 of Nieuwland 8
tel. 157^ tel. 15^5

Naaien: Leer deze winter knippen en
naaien van uw eigen kleding onder leiding
van mevr. U. Merode.
dinsdag van 9*15 - 11.15 uur. 20 lessen.
Contact adres: Lidia Swart| Nieuwland 8,

tel. 1585

Greatief: Leuk om ceatief bezig te zijn,
dat kan namenlijk onder leiding van Ina
Prijs. 1e cursus; poppen maken.
2e cursus: wandkleden maken. Neem hier-
voor contact op met Ina Prijs, Siuideinde
18, tel. 1628.

Kantklossen en handwerken in alle technie-
ken: Voor nadere inlichtingen kunt U zich
wenden tot mevr. C. Slagt, De Draai 26,
tel. 5013.

==DAI^SLESSEN==

V^ilt u op een feestje niet aan de kant
zitten, neem dan dansles onder leiding van
Fo Kniestedt in het'Jeugdhuis aan de V^a-
gengouw. Begin van de cursus 1 oktober.
Enige v/ijzigingen in de aanvang van de
lessen.

Maandag: 21.30 uur zilver (paren)
Dinsdag: 18.3O uur brons beginnersCjeugd)

19.30 uur zLlver (jeugd)
20.30 uur brons beginners(paren)
21.^5 uur zilver met ster(paren)

bijna goud met latijns
Amerikaanso

==:REGBEATIEVEREN IGING==

De afdeling van de Recreatievereniging zul-
len op de volgende data weer van start gaan:
Muziek: alle lessen vanaf 1 September.
Ballet: kleuter- en jazzballet zijn reeds
begonnen op donderdagmiddag 23 augustus.
Ballet: op de woensdagochtend vanaf 1 Sep
tember.

Houtbewerkeni reeds begonnen op maandag
27 augustus.
Judo: reeds begonnen op vrijdag 2h augustus
De afdeling muziek start bij voldoende
belangstelling weer met een nieuwe groep.
De leeftijd is verlaagd tot 7 jaar. De kin-
derenmoeten echter wel de eerste klas door-
lopen hebben, omdat enige leeservaring v/el
is vereist.

Ook de afdeling ballet kan v/eer enige men-
sen plaatsen. Het is echter wel zaak om zo
snel mogelijk te reageren, omdat de plaat
sen beperkt zijn. Opgave ballet kunnen
worden gedaan bij: mevr.R.Baltussen, tel.
1703. Voor muziek mevr. A. 'Jiertz, tel. 1445.

s=OVERBLIJFGELEGENHEID==

De vaste kracht, die de stichting Over
bid jfgelegenheid voor het komende school- .
jaar aangetrokken had, kan wegens bmstanf^^,
digheden niet komen.
Viij zoeken op korte termijn demand, die
tegen vergoeding 2 of 4 keer per week de
kinderen tuss:en 12.00 en 13*30 uur kan
opvangen. Zij zal hierbij geas&>esteerd
worden door een moeder.

Voor nadere inlichtingen: Ineke Klijn, ,
Parallelv/eg 17» teA.^1984> . -

V/ERICZAAMHED^TaAN de VOSTGArJGERSTUNNEL==
In de vorige editie berichtten v/ij al, dat
i.v.m. bovenvermelde werkzaamheden een

stopverbod aan de trottoirzijde langs de
Parallelv;eg tussen Dorpsstraat en Burg.
Paulplantsoen ingesteld diende te worden.
Om praktische redenen hebben wij moeten
besluiten op dit gedeelte aan beide zijden
een stopverbod in te stellen. Wel wijzen

. . „ „ ^ r. -j. ; wi j erop, dat niet gedurende de geheleinlichtingen bij ^ ^ periode dat de werkzaamheden duren, het
stopverbod van kracht zal zijn. Zodra de
werkzaamheden dit toelaten, zal het stop
verbod (tijdelijk) ongedaan worden gemaakt.

Nadere

weeren l4,tel. 153?

==JEUGDHUI3=:=

15 September "dansen in het Jeugdhuis aan
de V/afeengouv/. Aanvang 20.00 uur-
Band: Papillon.

De eerste avond in het nieuwe gebouw voor
de jeugd van Broek en omstreken.

==BRIDGEGLUB B.B.G.==

De bridgeclub B.B.G. start de competitie
op vrijdag 14 September a.s. om 20.00
uur. Plaats: Het Broekerhuis. In het be
gin van de avond v/ordt eerst de leden-
vergadering gehouden. Nieuwe leden zijn
van harte welkom:

Het Bestuur.

==BRANDWEER==

De brandweer Broek in Waterland organi-j
seert vrijdagavond a.s. brandweerwed-
strijden in het kader van h\in 50-jarig
bestaan op het terrein naast het Jeugd-
honk aan de V/agengouw. Aanvang 7 uur.

==:LOSLOPENDE HONDEN==

Regelmatig ontvangen we klachten over
loslopende honden. Het is daarom nuttig
een ieder te wijzen op het bepaalde in
artikel 82 van de Algemene Politieverorde-
ning dezer gemeente, waarin het navolgende
staat "De eigenaar, houder of verzorger van
een hond is verplicht zorg te dragen, dat
deze:

a.Niet tussen 20.00 en O6.OO uur rumoer of
bufengerucht verwekt;

b.Niet losloopt binnen de bebouwde kom der
gemeente, alsmede buiten de bebouwde kom
in de nabijheid van grazend vee".

Bij alle eigenaren, houders of verzorgers
van honden wordt erop aangedrongen deze
bepaling strikt na te leven. _

VAi^f m WEEKr
1Ook het broeker verenigingsleven
Probeert eenieder zijn ontspanning te geveh


