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BROEK 

BROEKEk GEMtE-IE-NSCHAP 
OrWÂAN VAN De- STICHTING .DE DROEKIR. GEMESCHAPW 

A G E N D A 	 krijgen over de nieuw-gebouwde garage van 
:7 t/m 10 jun Avondvierdaagse 	 de fa.Lindbergh.Deze zal feestelijk worden 
10 .jun Openluchtconcert te Zuiderwoude ingericht en wij twijfelen er niet aan of 
15 jun Bejaardentocht 	 de jeugd uit Broek en omgevnig zal daar 
:18 jun Vaardigheidsproeven KNGV een machtige dansavond kunnen béeven met 
26 jun Ledenvergadering Groene Kruis 	The Beat Boys Voorts staan op het pro- 
29 jun Afscheidsavond 6e klas ols Uitdamgramma een klaverjas~ en bridge-drive (op 
30 jun Afscheidsailond 6e klas o.l.s.I 	maandag 7 en woénsdag.9 aug .inConcordia), 
5 t/m 13 aug Broeker Feestweek 	 een bonte avond op dinsdag 8 aug.(wederorn 
:19 -aug Dorpsfeest Uitdam 	 ..in garage Lindoergh), waaraan, zullen me- 

===VERSCHIJNINGSDATA VAN ONS BLAD== dewerken het Broeker Amusexnentsorkest,de 
ras-:plaatselijke zangvereniging en de West-De zomervakanties, naderen thans met ras-: 

friese Dansgroep. 0p vrijdag 11 augustus 
se schreden.Dit betekent o m ook,dat de de gebruikelijke voetbalwedstrijd tussen vertiendaagse verschijning van dit blad.SDOB en het Pers-elftal met in de loop 
:eiige tijd wordt onderbroken.De eerst- • • 	. . 	 • van de avond vuurwerk. Zondag 13 aug.is  - vblgende nummers komen uit op donderdag 
2 	 gereserveerd voor windhondenraces Voor d 
2 juni,donderdag 20 juli en donderdag tussenliggende donderdag en zaterdag wor 17 aigustus.Met het inzenden van copy, 	 .

den  nog plannen uitgebroed.Gedacht is :advertenties . 	gelieve 	hiermede
, ,. :b.v. aan een handicap-wedstrijd voor boni :rekening te houden. 

. 	. ==:fietsers, aan optreden van de gymnas- 
AV0ND-SPREEKUUR BURGEMEESTER 	tiekvereniging, een huisdierenshowe.d. 

Het avond-spreekuur van de burgemeester Zoalsgezegd,U hoort over dit alles na-
vervalt in de maand juli.Eerstvolgende tuurlijk nog nader. 
avond-spreekuur maandag 7 augustus van 

===FANFARECORPS ZU1D]LRWOUDE=== 
30 tot  20.30  uur. 	

. 	 Daar ons corps 28 mei heeft deelgenomen 
VAARDIGHEIDSPROEVEN KNGV=== 	aan het concours te Berkhout met als re- 

Op zondag IS juni (bij slecht weer op 	isultaat een 2e prijs 281 punten (benodigd 
zondag 25 juni)zullen op het sportter- aantal punten 288) mogen wij terugzien 
rein te Broek in Waterland vaardigheids- op een behoorlijk resultaat. Het ligt in 
proeven worden gehouden voor de jeugd mde bedoeling om zaterdag 10 juni een 
Waterland .Het gaat hier om leden van 	concert te geven, met vooraf gaande een 
gymnastiekvere.nig±ngen,welke zijn aange- mars door het dorp. Na afloop van I:ef 
sloten bij het KNGV.Er worden zo'n 500 	concert is er een gezellig samenzijn bij 
jongelui verwacht.Wij denken,dat bij mooi : de heer Slagter. 
weer ook 'iel heel wat dorpsgenoten daar 	

==LEDENVERGADERING "HET GROENE KRtJIS"= een kjkje zullen gaan nemen. 	
==0p maand ag 26 jun± a.s zal in het "Broe4 

BROEKER FEESTWEEK 	 iker Huis" de Algemene Voorjaarsledenver- 
De Broeker Gemeenschap zal dit jaar Voor gadering van "Het Groene Kruis" worden 
de 6e keer een feestwek organiseren, 	gehouden. Aanvang 20 uur. 
Uiteraard zult U over de diverse pro- 	Agenda: 
:gramma_punten nog uitvoerig worden inge- 1.Oening. 

licht,maar wij menen er goed aan te doen 2.Notulen van de Algemene Najaarsledenver-
reeds nu het een en ander ter algemene.gadering. 
kennis te brengen. De feestweek wordt 	3.Jaarverslag 1966. 
gehouden van 5 t/m 13 augustus.De kermsiL..vers1ag .kasco jssie. 
vindt in diezelfde tijd plaats,nl.van 9 :5.Financieel overzicht:1966. 
t/m 13 augustus.De week zal weer begin- :6.Wijkgebouw. 	. 
nen met een grote dansavond.In verband 7.Mededelingen. 
met de risico's van de weersgesteldheid 8.Rondvraag. 
zal het ditmaal geen openluchtbal worden. 9.Sluiting. 	Namens het bestuur, 
1P44  hebben echter de besfhikkin kunnen : 	 • 



===NUTSBIBLIOTHEEK== 	 totaal deelgenomen 42 kinderen; na het 
Door het samen vallen van de vakanties 	schriftelijk gedeelte vielen twee kinde- 

van enkele uitleensters zal er maandag 	ren af,zodat +0 leerlingen op de fiets 
:12 juni a.s.geen uitlening plaatsvinden. een daartoe uitgezet parcours moesten af--'> 

leggen. Na afloop hiervan moesten er he- 
EMMABL0EMCOLLECTE 	 :laas nog 12 worden afgewezen,zodat aan 

De Emmabloemcollecte t.b.v.de tuberculo- 28 kinderen het verkeersdiploma kon wor- 
.sebestrijding heeft dit jaar .n onze ge-::den toegekend. De namen van de geslaag-
:meente f.739,85 opgebrqcht. Dank aan al- :den zijn: o.l.s,I:Ali Mul, Robert Cosse, 
le gevers en aan de collectanten voor 	Marga v.d.Heuvel,Ronnie Beunder,Roland 
hun bereidwillige medewerking. j,006 	Wolters,Cees Beets,Maarten van Dalen, 

==COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK=== Elly van Gog,Mart Kelderman,Jannie Mulder, 
Hiermede maken wij bekend dat ons kantoorAagje Bruijn, Andries de Jong, Imke Mellex-
op donderdag 15 juni a.s. de gehele dag bergh,Jaap Muizelaar,Greetje Ploeger, Jan 

gesloten zal zijn. Een en ander in ver- van Zaanen,Pim Coumou,Ernst Meij, Lia 
band met de tocht voor de bejaarden. 	Mens en Joke Moerman. 

0.l.s.II:Piet Porsius, Nettie Morees,Jari 
de kassier, 	de Oude,Maaike Alting, Nel de Waart,Jan- 
C.NOOY. 	 __Lnie Morees en Juriaan Pronk. 

==PLUIMVEE- EN KONIJNENH0UDERSVE.== :0.16111. Kees de Waart. 
Op 24 mei hield de Pluimvee- en konijnen-: 	===BURGRLIJKE STAND=== 
houdersvereniging Broek in Waterland en geboren:Aaltje Stijntje, dochter van J.R. 
omstreken haar jaarlijkse uitstapje naar de Haan en G.van Vliet. 
Drente.Met twee bussen van de firma Oor- overleden:Antje Buitenhuis,w.v.A.Slagt, 
beek uit Edam en 70 passagiers aan boord oud 79 jaar. 
werd om 7 uur gestart via de AfSlUltdijkondertrouwd.Robert Verhoef,oud 22 jaar en 
naar Bolsward, waar voor de eerste keer Greta Marijke Verbree, oud 20 jaars 
werd opgestoken.Vandaar ging de tocht via= 
ISneek-Hereveen en Assen naar Drouwener- 	 ===ADVERTENTIES===  
Zand, waar brood werd gegeten.00k had menDe praktijk van tandarts Hoedeman is wegens 

hier de gelegenheid warm eten te bestel- vakantie gesloten van 28 juni tot 1+ au-
len en kon men hier een natuur_historischgustus 1967- Spoedgevallen: Centrale 
museum bekijken.Vandaar gingen wij naar de Doktersdienst, Amsterdam. 
hunnebedden van Borger.Hierna gingen wij  
naar Schoonoord, waar het openluchtmuseum 	Haarverzorging voor dames 
"De 7 Marken" werd bekeken.Het openlucht- 	in Broek niet mogelijk ???..... 
museum bevat als symbool het oudste 	 toch wel ---------: 
lichtbaken der gemeente waarop men een 	PERMANENT AAN HUIS 
halve eeuw geleden des avonds en des 	Het adres is velen reeds bekend: 
.nachts over het woeste veengebied naar 	Kapsalon Rumping,Cz.Peterstr.90, 
het dorp koerste.Verder treft men er aan 	Amsterdam. 
:veenhutten waarin vaak kinderrijke fami- 	Bel 020-224697 en maak een afspraak. 

hun bestaan in het veen voort- 
:sleepten.Primitieve veestallen,bakovens 
en daar er geen keuken was werd het 	: 	Ber Keff, Laan ++ 
.brood in de grond gebakken, in het veen : 	

f 	 - 
uitgegraven aardappelkelders en geheel 	 Voor rijwielen en bromfietsen 

in de bodem uitgegraven woonholen,die 	
1 	

100% SERVICE 

oudtijds mensen tot woonverblijf dienden. 
Gelukkig behoren deze toestanden nu tot 	===WONINGBEHOEFTE - WONINGBOUW=== 

het verleden.Vandaar ging de reis naar 	 (slot) 
Schoonebeek waar, het tapijt strooien van Het vrijkomen van een woning,welke de e-  
Zand werd bekeken.Het is de moeite waard genaar dan wenst te verkopen,levert a;cijd 

het ook te proberen, maar men moet wel 	weer een probleem op voor het college van 
een  vaste hand van strooien hebben.HiernaB.en W.Allerlei factoren spelen daa:'.]j een 
werd opgestoken in Hardenberg bij de Heer :rol.En na afweging van alle belanpn wordt 
•J.Potgiesser (een oud Broeker).Bij het 	dan een beslissing genomen.Als de ieslis- 

verlaten van het café werden allen op sing uitvalt in de richting van "Vrije" 
sigaar of rol versnaperingen getracteerd. verkoop, hoopt het college altijd weer,dat 
Hierna werd de thuisreis aanvaard.Via De- ":toch een Broeker de uiteindelijke gegadig-
venter-Apeldoorn naar AmersfoortSoestdijkde zal zijn.Men moet toch in eerste in-

: ar we voor de laatste keer stopten om :stantie zich zelf helpen en niet,zoals 
'wat te gebruiken.Via Amsterdam naar Broek-in het begin al gesteld is,.alle hulp van 
in Waterland,waar wij om 11.15 n.m. aan- bovenaf verwachten.Hulp,die .nu eenmaal 
kwamen.Plezierig was het dat de weergoden niet gegeven kan worden,Eenvoudig,omdat 
ons goed gezind waren, en allen hebben 	er niets te geven is. 
dan ook genoten van dit uitstapje,het- - Natuurlijk is over dit onderwerp nog wel 
geen voor het bestuur alsmede voor de 	meer te schrijven. Wellicht ook vinden 

op firma Oorbeek een grote voldoening was. een of meer van onze lezers in het boven",  

.Het bestuur houdt zich aanbevolen voor : staande aanleiding om daarop in te haken. 
;sugesties voor het uitstapje in 1968. 	:De br ievenbus van het gemeentehuis is 

:groot genoeg om Uw copy daarin te ont- 
===JEUGDVERKEERSEXAMEN=== vangen. 

Op 31 mei is het sluitstuk van het jeugcI_Wij  zullen U uite±'aard op de hoogte hou- 
:verkeersexamen ehouden, ni, het prakti- 
'sche gedeelte. .an het esceren heber. ir' 	;ra, er zich in het kader van de woning- 
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