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OP-GAAN VAN DE STICHTING JM?. DPOffKER GEMEENSCHAP' 

A G E N D A 	 :om een historisch overzicht betreffende 
26 jun Ledenvergadering Groene Kruis 	dit pand te geven.Het dateert van 1671 en 
27 jun Schriftenkijkavond o.l.s.I 	was oorspronkelijk een bierstokerîj.Helaas 
29 jun Afscheidsavond Le klas ols Uitdami5 het thans vervallen tot een bouwval. 
30 jun Afscheidsavond 6e klas o.1s.I 	Aangezien het pand nog één van de zeld- 
5 t/m 13 aug Broeker Feestweek 	 zame voorbeelden is van een bepaalde bouvi- 
1 aug Dorpsfeest Uitdam ... wijze,is de eigenaresse er veel aan gele- 

===RAADSVERGADERING== 	 gen om tot restauratie te komen.De raad 

J.l. vrijdag vergaderde onze gemeenteraad'° unaniem van oordeel,dat de eigenares-; 
krijgen se de gelegenheid moes Na de behandeling van de notulen en de 	 t. ijgen tot deze 

restauratie en besloot als gemeentelijk ingekomen stukken werd besloten tot onbe- 
subsidie toe te kennen een bedrag,geba- woonbaarverklaring van het perceel Broe- 

kermeerdijk 33,tot voor kort bewoond door seerd op 15% van de. subsidiabe].e kosten. 
Tenslotte werd nog besloten een crediet de familie G.van RiessenDe twee 	

te stellen voor verbetering rijkste onderwerpen van gesprek deze 
van de riolering van het Broeker Huis om avond waren het verzoek van de verenigi.rg 
een einde te maken aan de klachten over Het Groene Kruis om medewerking aan de 

stichting van een wijkgebouw en het ver- stank in de daarachter gelegen doodlopen4 
de sloot* lenen van een subsidie aan de vereniging == 

Hendrick de Keijser in de restauratie van 	===JAARVERGADERING ORANJE-VERENIGING 
het pand Leeteinde 4-6.De raad heeft metJ.l. maandag hield de Oranje-vereniging 
algemene stemmen hesloten volledige me- haar jaarvergadering.Ond.anks het feit da1 
dewerking te verlenen aan de totstandko- er toch een belangrijk punt op de agenda 
ming van het Groene-Kruisgebouw.Dit be- stond,n.l. het aftreden en zich niet her4 
tekent,dat Het Groene Kruis mag rekenen kiesbaar stellen van het volledige be- 
op een bijdrage in de stichtingskosten 	stuur,gaf slechts één lid (van de 120) 
van 1/3 gedeelte en bovendien op tege- 	blijk van zijn belangstelling.Önbegrijpelijkl 
moetkomingen in de exploitatiekosten van Er zijn 120 leden, mensen die elk jaar 
het gebouw,als het er eenmaal staat.De 	trouw hun contributie betalen, o.i. dus 
totale stichtingskosten (incl.inventarismensen die van mening zijn dat er in Broek  

:zijn thans begroot op ruim f.150.000,--. een Oranje-vereniging, moet zijn.Is er ech 
Het gemeentelijk aandeel in deze kosten 	ter een vergadering waar een belangrijke 
beloopt dus ruim f.50.000,--.Verder werd beslissing moet worden genomen dan komt 
in verband hiermede een geheel nieuwe 	er slechts èén lid opdraven.Heeft het da 
subsidie-regeling voor het Groene Kruis wel zin om de Oranje-vereniging te laten 
vastgesteld,welke een aanzienlijke verbe- bestaan?Het bestuur is afgetreden, niet 
tering inhoudt,vergeleken bij de bestaan-::omdat er meningsverschillen onderling wa-
de regeling.Het Groene-Kruis-bestuur kan: ren,maar omdat na een zittingsperiode va 
nu voortgaan met het realiseren van zijn 10 tot 18 jaar van een aantal bestuurs-
plannen.Meer hierover zult u kunnen horen leden het echt toch wel eens tijd wordt 
op de ledenvergadering van het Groene 	dat er zich nieuwe mensen melden.Het af- 
Kruis op 26 juni a.s. in het Broeker 	getreden bestuur heeft echter de deur op 
Huis. 	 een kier gelaten en tot oktober kunnen 
Een vrij langdurig gesprek ontspon zich ::: de leden zich beraden wat er moet gebeu-
betreffende de vraag,of al dan niet sub- ren. In oktober zal het afgetreden be- 
sidie diende te worden verleend aan de 	stuur, als leden van de Oranje-verenigin, 
Ver.Hendrick de Keijser voor de restaura-:nogmaals een vergadering uitschrijven. 
tie van het pand Leeteinde 4-6.De heer Mochten er zich wederom geen mensen melden, 
Mars maakte van deze gelegenheid gebruik dan zullen zij zich beraden op welke wijze 



de Oranje-vereniging geliquideerd. kan 	Onze hartelijke dank voor de mooie dag 
:worden! Ter voorkoming van misverstanden, die wij weer hebben gehad. Het was weer 
de juiste datum van deze vergadering zal af!Niet ver van huis,maar heel veel ge-
zowel via de Broeker-Gemeenschap als doox zien,waar we anders niet komen.Zo zie je 

s:een persoonlijk schrijven aan de 120 leden weer dat je niet zo ver moet gaan om wat 
t.z.t. bekend worden gemaakt. 	 moois van ons land te zien. Ik denk wel, 

---R 	 dat ik namens alle bejaarden die mee zijn 
'J¼I.JJ.J 	

geweest,dit mag zeggen. Iogmaals onze :De inzamelactie 1967  heeft in onze ge- hartelijke dank,00k voor allen die mee 
:meente opgebracht f.800,--,waarvan in 	hebben geholpen deze dag voor elkaar te :Uitdam f.52 ,50,in Zuiderwoude f.111,30 	maken 
en in Broek in Waterland f.636,20. Harte—; Namens ons allen, 
lijk dank aan gevers en collectrices,voor: 	 C.B.K. 
dit prachtig resultaat. 	 ===VERLOREN=== 

P.Beets,(penningm.) 	 De technisch opzichter C.Zeeman heeft op 
===SPORTDAG=== 	 20 juni een paar bromfietshandschoenen 

Door de veelheid van kopij waren we vorig verloren tussen de Kleuterschool en de 
maal niet in de gelegenheid de namen te hefbrug.Wie ze gevonden heeft,wordt 
publiceren .ran'de kinderen die op de 	vriendelijk verzocht hiervan mededeling 
laatst gehouden sportdag een diplma heb- te doen ter gemeente-secretarie. 
ben weten te behalen. Hier volgen ze dan.< ===ADVERTENTIES=== 

::A-diploma: Marjon Honingh,Nellie Meijn, 
Peter Smits en lijm Honingh. 
EB-diploma: Suze van Zaanen,Frieda Boschme, 
:Maaike Breedveld,Marijtje OskamGr Bar-
telds,Rosalie Heemskerk,Greet Ploeger, 
Carla Stove,Nellie Lof,Lex Karanlan., 
Peter van Rijn,Jan Buskos,Jan Spaans,Cees 
Beets,Pim Coumou en Paul van Schieveen. 
C-diploma:Janny Dekker,Suze Slegt,Ankie 
Viss.er, Annie Hopman , Ans Velthuijzen ,Wilma 
Lodder,Niek Beets,Jaap Buijs,Klaas Porsiu, 
Ron Beunder,Maarten van Dalen,Tjerk Door-
nenbal,John Spaans en Jan van Zaanen. 
D-diploma:Linda Ploeger,Henneke Schut, 
Bertha Vlug,Agnes Kouwenoord,Ellen Lof, 
Imke Mellenbergh,Jetske de Vries,Nettie 
Morees,Maaike Alting,Nelleke de Vlaart, 
Marja v.d.Heuvel,Elly van Gog,Ren4 van 	 ____ 
Ammers.,Jaap de Klerk,Piet v.d.Snoek.John 
Karanlan,Ernst Meij,Jaap Honingh,Cor Lof, 
Andries de Jong,Mart Kelderman,tiim Kes-
ting en Emil stgve. 
E-diploma:Lia Boon,Ada Kelderman,Tiny 
Kouwenoord, Ida Pilkes ,Hannie Boot,Huber-
dine Porsius,Adrie Hopman,Adrie Ploeger, 
Aagje Bruijn,Ali Mul,Hennie van Piessen, 
Anne-Marie Lof,Marion Franke ,Ineke Lobts,  
Lia Mens,Janny Mulder,Vlijnie Oskam,Cora 
Schut,Frans Vôorderhak,Ke.os de Viaart, 
Andries Buurs,Jan de C.ude,Jurriaan Pronk 
Rein Lof,Piet Porsius,Rini te Boekhorst, 

:Dick Korstanje,Roel Kouwenoord, 

===Actie voor Isral== 
De bliksemactie,die in deze gemeente vooi 
Israel is gehouden,heeft als totaal re-
sultaat opgeleverd een bedrag van  
f.612,75.De onderverdeling was als volgt 
Broek f.400,--,Zuiderwoude f.166,25, 
Uitdam f.46,50. Het geld is overgemaakt 
naar de Collectieve Irael-Actie. 

BUSTOCHT UITDAM. Op 9 juli a. s. zal het 
stil zijn in Uidam.0 zult er Vractisch 
niemand thuis vinden.ViaarQm niet? Viel, 
bijna'alle inwoners van Uitdam.gaan dan 
een dagje uit.Een bu.tocht staat op het: 
op het programma; een rit rond het IJs-: 
selmeer. Wij wensen onze Uitdammer vrien 
den en vriendinnen een heel pleziezige 
dag.. toe.................................................................. 

===BURGERLIJKE STAND=== 
eboren:Astrid Johanna Elizabeth,dochter 

van:H.Tuin en C .Krijgsman;Christina Arina 
dochter van:J.van den Berg en H.C.Ruijsch; 

:ondertrouwd:Roelf Rozenga,oud 24 jaar en 
Christina Smeenk,oud 22 jaar.; 
etrouwd:Robert Verhoef,oud 22 jaar en 

Greta Marijke Verbree,oud 20 ja,r. 

===DANKBETUIGING=== 
Aan het bestuur van de Bejaardentocht.. 

VACANTIE MELKHANDEL 
Van 26 juni t/m 8 juli gaat mijn zoon 
met vacantie. 
De bezorging geschiedt gedurende de 
gehele periode vanaf vaste punten 
kenbaar gemaakt door de bel.(voor het 
ehele dorp) 

rerzoeke  ter tegemoetkoming zo veel 
logelijk in de winkel te halen. 
tekenend op uw aller medewerking 
- 	 C.Pels. 

VACÂNTIEREGELING GR0ENTEHANDLAREN 
e gezamenlijke groentehand1aren van 

Broek in iaterland maken bekend,dat van 
6 juni t/m 5 augustus 1967 wegens va-
antie niet ge:;ent zal worden. Van 26 

juni t/m 22 juli zijn aardappelen,groent 
n fruit verkrijgbaar in de groentehal 
an Meijn,Parallelweg 7. 

Pa n 24 juli t/m ,5 aug bij Zaal,'s morgen 
n 10 tot. 13 uur bij de stenen brug aan 

Let Zuideinde en 's middags van 13 tot 
8 uur op het Kerkplein. 	 . 

De gezamenlijke groentehandelaren, 
- 	Meijn, Verweij en Zaal. 

COÖPERATIEVE BOERENL$NBANK 
BROEK IN WATERLAND 	= 

In verband met de vacantie van ons per-
oneel is ons kantoor gesloten op dins-
ag 4 juli a.s.,dinsdag 11 juli a.s. en 

dinsdag 8 aug.a.s., een en ander in 
Iverband met onze zitdag te Purmerend. 
Men neme hiervan goede nota. 

C.Nooij, dir. 

BER KEFF, Laan 44 
Voor rijwielen en bromfietsen 

- . 100% SERVICE 

e praktijk van tandarts Hoedeman is we-
Ig ens vacantie gesloten van 28 juni tot 
i4 augustus 1967.Spoedgevallen: 

ntrale_Doktersdienst,Amsterdam. 	- 


