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;Secretariaat Stichtin-g -'-'Der Bro-eker
Gemeenschap')', mevr.^B, Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120,' . ,

'==AGENDA==

Vrouwencafe :Thema avond WEBKEN..4*.
3e^ug Sparta:, Strandwandeling

6sep K,D,S. : Jongdiereiadag
llsep Vrouwencafe' Werk-cafe avond
17sep N.C.V.B,: hr-^' Tromp, de brandweer
l8sep NUT:•Jaarvergadering
20sep K,D»S4i Hokkauring
23sep Vrouwoncaf^: Thema avond V/E2KEN.. • #
30sep RaadsVergadering

2okt Vrouwencafe:Cult»Raad: K., Verlaan
9okt Vrouwencafe: Werk-cafe avond

13okt N,C,V.B.:mevr, J,C, van Moosel
23okt Vrouwencafe: TbaOa avond WERKEN.,,,
28okt RaadsVergadering
31okt NUT: Toneel Vlinders zijn vrij
^.•ferep Ijsclub Jaarvergadering ====

==KLAVERJASVERENIGiNG==

Redactie adres mededelingenblad, ' ; . '2^'Ei
••••'Mevr, A, Drijver-Hodglandi' ' ' ' .
• Buitenweeren 17',. tel. 1201. , ,

! ==KlNDERkodH' BROEK'iN'WATEREAND^^ ' ' "
^^ •*. •j:

Woensdag 3 September starten we weer met de j.
I repetities van het kinderkoor.,.De repetitiesi
I worden gegeven in het Brpeker;Huis van 7 uurl
j tot kwart-.voor .8, Kinderen; vana'f"~6' jaar zyn |"'
I van harte welkom. Dekkontributie bedraagt 1
1/ 7»--^^per 2.maanden:en zal .ook per 2 maan-
jden gei'nd" worden, te' beginnen op de^eerste j
[ les, Verdere.: inlichti'ngeh~Tcuht'" u krijgen by | .
IAdinda de V/aai.,"^tel, "'r971". j

] ==bAM5S ,TRIMMEN:::= . , ;
• • J,; .

[Het damestrimmen is ook weer begonnen |.
1Donderdagavond van 9.00 tot 10.00 uur in I
jde gymzaal^van• de Havenrakkers. • j

I ==CURSUSSEN VAN HET NUT== '
T,T J _ ir T, x, , 1 1 WANDKLEDEN V/andkleden maken in verschillen- IDe klaver jasver. K.B.W. gaat ook weer van t-3—r—r—r—, , • 4

start eri-wel op maandag 1 sept. a.s. in het^f.^ v' f '
B:'̂ .ker Huis. Aanvang 20.00 uur. !f "5®
„• I J - . 1 A. -.1 technieken is vrij. INieuwe leden zinn van harte. welkom. i •naT^i^-n-^T i-, , x !^ - PQpgEN Poppen maken, eventueel marionetten j

j ook mensen -die al eens poppen hebben ge- I
if i maakt zijn van harte welkom. j

De Broeker bridgeclub;schut.-de kaarten weer| WERKEN- MET VERSCHILLENDE MATERIALEN "I
op vrijdag 5 September in- het Broeker Huis.iBlik— papier mache-;'- b.l-aderen. en bloemen' -
Aanvang 20.00 uur. Nieuwe leden zullen we 1gips' - hout - leerde. keuze-,v^n het mate.-
met grote vreugde -begroeten. | riaal is vrij. . 'r./:.- .•'•.•• ., •••
==== ==== I Voor deze cursussen kunt U'.zioh opgeven bij:'I

s:=LEER BRIDGEN==. . I Ina Prijs, Zuideinde, l8, tel. I628. 1 |=::=LEER BRIDGEN== . .

Dit najaar start ik (bij volfioende deelna-
me) met een bridgecursus voor beginners. De.
cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit
gebridged hebben en ook voor diegenen met
enige kennis van het spel. Cursusavonden:
10 maandagavonden te beginnen op 13 okt.a.s
Speelgelegenheid: Het Broeker Huis. Kosten:
f 90.— (het lesboek "Van start tot finish"
+ oefenmateriaal dat u op de eerste avond
wordt verstrekt is hierbij inbegrepen).
Opgave: Voor 10 sept.a.s., bi.j voorkeur
tussen 17.00 en l8,30 uur-,-'waarbij f 23.—
van het cursusgeld moeb worden voldaan,. .
Chaya Sint ( gediplomeerd bridgeleraar,en
wedstrijdleider), De Breeck 1, tel. 1709.!

huisd zijn, hun nieuwe adres oven doorgeven
Het is voor de secretaresen ondoenlijk dat

ENGELS •De ••-le opgave voor de curs.uS .Engeis
heoft h.iet voldoende deelnemers opgeleverd. 1
•Nieuwe cursisten, maar ook de cursisten van I
vorig jaar, zo spoed.ig mogelijk . opgeven, zo-
dat de cursus kan gaan starten. OpgaVe bij: j

.Lidia Swart, Nieuwland 8, tel. 1585f na 31 i
aug. Bij:Dini Lillo, Oosteinde 30, tel. I67I |
HANPyjEEKEN Allorlei soorten handwerktech-

nieken zoals: haken - breien - macrame - I
borduren - enz. i

KANTKL0S3EN Deze cursus wordt op een avond j
gegeven. Voor inlichtingen en.'Opgave ,bij: •)•
Gobi Slagtq De--Draai 26, tei..3013^-- i

=^VERHU-IS'DEN=^ -I
V/illen de mensen die binnen ons dorp ver- i
aan de verenigingen waar zij lid van zijn.

allemaal te moeten navragen. Alvast bedankt. [





==BROEKER VR0UWENCAFS==.

28 aug. 20,30 uur
ee-rste a^6frid ^vari di1: seiiiben: 'Verkeri
VerukkdlO:^£kP?^k' voor vrouweri '̂ Aanwezig:
Marian--rvdtn- '̂van h^t arbefdJ'bxiro, Karen
van der Veer iffe-i?-^ii-for^ ov'e^"'technische
beroe^jen r.rcoqk.-vdide.Gprogramma \bver "ti:jd
ypor' isc.^ooi;i> ^jfiqor. •yer^dere-. infar.raatie Pa^i
i:riesr de .Boer,V: tel>^^ :cn
11' sept, vanaf 20*00 uur vergaderv en cm
21;30 cafe avond. .

; •• •=::^EMANG-IPATIE ACTIVTTEiTEN==

Alle in pnze gemeente bestaande;vrouwen-
verenigingen en.groepen hebben zich samen
beraden haar aanleiding van het feit dat er
dit gaar yoor erhancipatie-activiteiten een
bedrag beschikbaar ii^, Na goed Qverleg is
er besloten het komende jaar'gezamenlijk de
volgende activiteiten te organiseren:
- een avond verzorgd door een industri-e-

predikant • '
- een over feministische the-oi-o-gie'"^
- en een over brand en brandweeraotiviteit-

en, .alle onde-r .auspicien van'-to' N.D.'V,B.
-I'̂ ^en viertal'.-avpnden met het =them-a ^'werkenn

verrukkelluk",^ . waarinr ahn'dabht^''vo'br -- '̂Tgd
voor schoplM,'IMarie .wordt WaJ^er", een
film en "V/ie werkt ,waar ,wanneer"-bnder au-

anspicien van de werkgroep VrouWencafe.
- een avond verzorgd door een notaris, ge-

organiseerd door de vereniging van Platte-
1 andsvrouwen. •:- v. .. .Li.::- -

- een nog nader in te yullen theraa-avond
georganiseerd .(|oor; de .vroiiwenvereniging
uit Zuiderwbude:.'

A1 deze avonden zijn voor, iedereen toe-
gankelijk, 00k voor degenen die geen lid of
vaste deelnemer zijn van de organiserende
groepering. De verenigingen vragen tezamen
bij de gemeente en provincie pen VLAM cur-
sus aan voor de komende wintefV

^ ==FEESTWEEK==
• • -

Laiigs deze weg wil he't bestuur van de Brbe-
ker Gemeenschap alle verenigingen (I6) .en
raensen (+ 100) die meegehblpen hebben aan
tiet welslagen van deze feestweek heel har-
telijk bedanken. Onzes inziens kunnen we
met z'n alien terug zien op een geslaagd
feest, waarvoor zelfs het, weer zi.jn mede-
werking verleende_. .'Nogmaalsr'o^^^

Wist u trouwens dat het vuurwerk voor 2/3
door de kermisexploitanten wordt betaald,
de rest komt, voor. Tokening van-de Broeker
Gemeenschap, die gelukkig 2 horeca exploi-
tanten bereid heeft gevondbn dokr'h^^^^ ste.en-
tje bio te dragen.
Wist u 00k dat 2 grote stukken vuurwerk, niet
afgestoken konden worden, oradat ze te nat
waren en dat enkele geugdmge'n het toen nOdig
hebh.en ,.gevonden dit zeer gevaarlijke yspul
weg te moeten halen?

=:=BESCHERMD DORPSGEZ,ICH!r==:

De vergaderingen van de begeleidingscommis-
sie "Beschermd Dorpsgezicht"- zullen ,yoortaan
steeds gehouden worden op de; TV/EEDE DONDER-
DAGMORGEN VAN DE MAAND. Eerstvolgende ver-
gadering derhalve: 11 September 1980

==NIEUV/S VAN DE BEJA,ARJ)ENSOOS==

.Na. een zeer 'gezellige en in alle opzichten
geslaagde.speldag op 12 aug. in de kahtine
van SDOB, kwam de l6de de rommelmarkt die-
door de hulp..vari;;yele vrijwilT^^ en de
vele bezoekers'weer een grppt.sukses ge-
worden. Een ieder daarvopr nog.hartelijk
dank. 26 aug. zijn pnze.,,sQOsmiddagen in
het Broeker Huis yah .2-5 uur weer begohnen.
Nienwe'^leden*"zijn hog van harte welkom.'^
Gun u.zelf die gezelligheid en kom!
Uitslagen Kn'bpenraden (IO62): le prijs
Anja, RDth,tafellaken; ^de Piet -v.d. Snoek,
handdoek, 3de men. Keff, 3 glaasjes.
S.ioei.eh L(alien 40 -nuhten) ha loting:
l,e Kwakman, 6 glazen, 2de Beekman,. 1 boek,
3©."Buster, 3 glazen,"-^e Kwakman,* kwartet-
spel.," Verio ting; le. C. Schut,-kolenkit,
2de i.. van Zaanen, lepelrek,;3de Drost,
6..•glazen* .. • . •

' - y. p=U10}BbAG• EZELKEURING==^^ r .. . s
Rnbriek ' r Veulens... Beste," rae.r.rie veulen ' v,
"Gerrie", eig, .y.Tee.ffelen., Broek..
Beste hengifet.veuifen/'Stefan", "eig. v.d,Berg
Bleiswijk.
Rubriek II en III. Beste ijonge hengst tot,
2 jaar"Frits", eig. v, Teeffelen, Beste
jonge. merrie tot 2 Jaar.."Pri,nses" Rodenburg
Boskoop. • "
Rubriek IV en V, Beste oude henst, Bento
van Meerzicht", eig. van" Teeffelen, Beste
oude merrie, Philepijn, eig. Coffeng, Mon-
nickehdam.

Dagkampioen der raerri.e,'s.,"Prinses" van fara.
Rodenburg, Boskoop. Dagkampioen der hengst-
en "Bento van Meerzi'ohfr", eig. v.Teeffelen,
Broek, •

Beste ezel van "Broek in Waterland werd

"Prinses", eigo. Rodenburg, .Boskoop, .

==UITSLAG BRIDGEWEDSTRIJD== .

Groep A
1. Pilkes - Kelderman 76
2. Settels - polak 7^
3. Mevr. Dekker - Groot .^ 70 • —

.Iiof van Ammers 68
5. Mevr. Hoekstra -i- Louw • 68
6. de Gier *.vJ9ul 62
7. Bakker - Prijs 46
8. Lansdaal - Berghuis .36
Groep B' • .
1. Dames' Eppenga - Pilkes —.7.4--
2. Baerveldt - Ent 72

3* Dames Dobber - Blufpand .70
4.' V/iederaeyer - BenschPp 69
5. Mevridongert hr.Kleisen 67
6. D.v.Elten - Hoeman 55
7* Bruins - Glas 48
8. Mellenbergh. - W..'van Dam 47
Groep C
1. DameS: Brink -; HusSlage 53
2. Do Klerk VisSer ' . ' 40
3* V/aterdrinker - Roth 4o
4. Sraeenk - van Veenendaal 36
5,0 . Blakborn - mevr.Posch . 36 •
6. Mevr. Husslage - hr. -"^rink 35




