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BkOEKEk GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DE STICHTING DE DR.OffKEP. GEMEENSCHAP" 

A G E N D A 	 de gemeenteambtenaren van Jisp en Broek 
:10 mei Voetbalwedstrijd gemeente-perso-- :in Waterland. De opstelling van Broek in 

neel Broek in Waterland - Jisp 	'Waterland luidt als volgt: 
:11 mei Wandeltocht gymnastiekver.Sparta 	 H.te Boekhorst 
15 mei Ver.van Plattel.vrouwen:lezing 	J.v.d.Linden 	:H.Slegt 	W.Drijver 

mevr.Broekman (Ierse avond vervalt 	P.Htjes 	J.Nalenstein 
16 mei Uitstapje Pluimvee- en konijnen- 	P.Viaterij:'ke- ,C.Boon,J.v.d.Snoek,R.Brug_ 

houdersvereniging 	 ;man,J.P.Smits. 
M7-26me1 Jubileumfeest S.D.0.B. 	 Het geheel zal onder leiding staan van 

7,28 en 29 mei Oud-papier-aktie ten 	de heer A.P.Hoogerwaard. 
noorden van de Prov.weg 

,31 mei Schoolreisje klassen 1 t/m 401s I ==INSCHRIJVING LEERLINGEN 0.L.S.I=== 
6 jun Zomeruitstapje Ver.v.Plattelands- De inschrijving van nieuwe leerlingen 

vrouwen 	 voor het eerste leerjaar zal dit jaar 
12-15 jun Schoolreisje klassen 5 en 6 	op donderdag 16 mei a.s. va 

ole 1
n 

i6.00 uur tot 17 , 00 uur mde openbare 
Avondvierdaagse. 	 lagere school 1 (noodgebouw). Ingeschre- 

:15 jun Uitzending musical "Leve juffrouw :ven kunnen worden kinderen, die voor 
Cannebier". 	 H oktober 1962 zijn geboren. Men wordt 

20 jun Bejaardentocht 	 verzocht trouwboekje mee te nemen. 
:3-11 aug Broeker feestweek 
17 en 18 aug.Wandeltocht. 	 4 	

H.WEppenga, 
Hoofd o.l.school I. 

===KONINGINNEDAG I 
Nog even een woordje over de afgelopen 	==PLUIMVEE- EN KON.HOUDEPSVER.=== 

Koninginnedag. Geen uitgebreide nabe- 	Het jaarlijkse uitstapje van de vereniging 
chouwing of kritiek, maar een woord van ;wordt gehouden op donderdag 16 mei a.s. 

Lof en waardering voor het nieuwe comit&, 	tocht gaat via Amsterdam langs de 

at er in geslaagd is een fijne feestdag Ve cht, 's Hertogenbosch, Overloon naar 
te organiseren. En dat ondanks de korte Berg en Dal. Daar bezoeken wij het 
tijd van voorbereiding, maar dank zij de Afrika-museum. Het Afrika-museum in Ne-
'nedewerking van velen. Wij zien de toe- derland dat ie opgericht in 1954 be- 
omstige activiteiten van dit bestuur met-schikt over een groot kultuur, en kunst-

vertrouwen tegemoet. 	 bezit. Het museum is er ii3. geslaagd een 

Redactie. 	collectie bijeen te brengen die nog vol- 

k
==KONINGINNEDAG 	 komen onbekend is. Verder is er aanwe- 

het Koninginnefeest weer tot het ver- zig een Afrikaans negerdorp, een park u 
eden behoort, willen wij allen die di- met vijvers, •dieren en vogels, gezellige:  

ect of indirect hebben meegewerkt om 	;zitjes, filmstudio en Parkrestaurant. 

feest te doen slagen, hiervoor hartelijk +Daarna via Arnhem en Soest weer naar 
danken. Het was weer als van ouds, hoor- huis. Er zullen twee bussen rijden. Lief-

en we zeggen; dank zij Uw medewerking 	hebbers kunnen zich alsnog aanmelden bij. 

was dit geluid mogelijk. 	 tsecretaris G.Hoetmer,Galggouw 20 te 

Het Bestuur. 	;Broek in Waterland. 

P.S.Het bedrag van de buscollecte ten 	===JUBILEUMCOMMISSIE S.D.O.B.=== -- 
bate van de Oranjevereniging bedraagt 	 Kaarten afhalen 

:,Op zraterdag 11 mei zal Wederom gelegen- 
==HET GEMEENTE-PERSONEEL GAAT VOETBALLEN:held bestaan kaarten af te halen voor 

3Jp vrijdag 10 mei 1968 om 18.45 uur zal vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei a.s. 
op het sportterrein aan het Leeteinde een 	viel van 10 - 12 uur bij café "Concor- 

juniorleden,alsmede: ,voetbalwedstrijd worden 



donateurs hebben recht op een gratis 	=WEEST VOORZICHTIG == 

toegangskaart voor vrijdag 17 mei.Deze Neen, het gaat ditmaal niet over Veilig 
kaart is tevens geldig voor echtgenote Verkeer (al moet U vanzelfsprekend ook 
of verloofde.. Voor niet-leden en niet- in het verkeer altijd voorzichtig zijn). 
donateurs zijn kaarten verkrijgbaar 	Wij hebben het ooj op de voorzichtigheid,: 

per persoon. 	 die U moet betrachten, wanneer U iemand 
Adspirant-leden en pupillen hebben recht :aan de deur krijgt, die U iets verkopen 
op een gratis toegangskaart voor zater- wil. Of iemand, die U op straat iets ver-
dagmiddag. Overige belangstellenden kun-,kopen wil.Zoals ons persoonlijk gebeurde 

:nen kaarten verkrijgen a f.0,50 per per- :enkele weken geleden, toen een "echte" 
800flo 	 heer met een dure slee :o maar op straat 

	

De jubileum-commissie 	vroeg, of wij interesse hadden voor lappen 

===GYI'INASTIEKVERENIGING SPARTA=== 	stof, die "toevallig" van een modeshow 

In verband met de filmopnamen van de 	waren overgebleven.Ook is ons bekend,dat 
VPRO-televisie in de gymnasitickzaal van :n van onze dorpsgenoten te vlug had ge-; 

de school, moesten de gymnastieklessen tekend op een intekenformulier van een 
helaas voor enige tijd worden onderbro- boekenclub en daar later spijt van kreeg. 

ken. De werkzaamheden van de filmploeg 

 
Wijwillen U voor al dit soort activitei-: 

zijn thans teneinde en met ingang van 	tea van verkopers dringend w-rschuwen. 

maandag 29 april werden de lessen voor 	et radde verkooppraatjes laten ze U be- 
stellingen doen, waar U soms lange tijd alle groepen weer hervat. Met nadruk ma-  

ken wij U attent op een wijziging in het° 	vast zit. En meestal voor dingen,die 

lesrooster, waartoe wij gedwongen worden U voor dezelfde prijs (of goedkoper) en 
:i.v.rn. een overbelasting van het lespro- dan zonder verdere verplichtingen ook in 
:gramrna op de donderdagavond: 	 een winkel kunt kopen. Het is ieders goed 

Jongens 6/7 jaar van maandag naar donder_; recht om te proberen spullen aan de man 

dag 17.30 - 18.15 uur.Meisjes 8/9 jaar te brengen, maar het is het goede recht 

van donderdag naar maandag 17.15 - 18,00 van de huisvrouw ei de huisvader om pre- 

uur. 	Door deze wijziging hopen éies te weten, waar U aan toe bent. 
wij te' bereiken, dat ook op de drukke 	daarom:weest voorzichtig! 

donderdag alle leden de aandacht krijgen 	===BURGERLIJKE STAND=== 
die ze verdienen. Wij vertrouwen dat de eboren:M'artijn Jaieter,zoon van 
ouders deze verandering in gedachte zul=N.C.Verstrate en A.C.T±el. 
len houden en hun kinderen op de juiste Eric, zoon vah J.Hoetmer en F.Verweij. 
dag en. tijdstip naar het gymlokaalstu-1artine,dochter van ,J.Nierop en W.Leeg- 
ren.

. 	 Het Bestuur. 	water. 
bndertrouwdCn de Waart,24 jaar en 

===GEVONDEN VOOR'.'JERP=== 	Jeanette Nooij,21 jaar. 
Gevonden na Oranjefeest op voetbalveld getrouwd:Henricus Paulus Geugjes,25 jaar 
:SDOB (uitvoering v/d gymnastiekver.) 0P 	 en Leny van der Snoek, 24 jaar.  
30 april' j.l. het volgende kledingstuk: 
;een beige jack met bruine randen.Te ver- 	==LT GROENE KRUIS===  

1967 
: voegen bij rnevr.Broeder,De Erven 20. 	 Jaarverslag 

De secretaris van de vereniging "Het Groe'- 
AV0NDVIERDAAG3 	 e Kruis", de heer C.Kesting,bracht op de 

Dit jaar wordt de avondvierdaagse gehou- aatst gehouden jaarvergadering hetvolgen 
den van.12 t/m 15 juni. De eerste drie 	e jaarverslag uit: Wat betreft 1967 kun- 
avonden wordt gelopen in eigen omgeving, kien wij weer terugzien op een rustige ont 
:de vierde dag te Purmerend.Inschrijving 'plooiing van de uitvoering van onze akti-
kan geschieden tot en met zaterdag 25 meiviteiten op het gebied van de sociaal- 
:a.s. bij de heer P.Waterdrinker,Dorps- 	iayginische verzorging in onze gemeente. 
straat 15, alhier, onder opgave van naan;Niet in het minst door de goede zorgen van 
adres,geboortedaturn alsmede voor de hoe- zuster Crouse,waarvoor vanaf deze plaats 
veelste maal menjaar deelneemt.Kos- 'onze hartelijke dank.Zuster Crouse legde 
ten (incl.vervoer Broek-Purmerend v.v.) n het verslagjaar ruim 2500 bezoeken af, 
bedragen f.3,50 voor personen t/m 13ten behoeve van de wijkverp1eging 
Personen van ik jaar en ouder betalen 	1508,zuigelingen- en kleuterzorg 3891 be- 
f.1+,50. 	 =_jaardenzorg 1+38, revalidatie 27,tbc- 

BEJAARDENTOCHT=== 	bestrijding 18,kankerbestrijding 10 en 
Zbals U reeds in de agenda van dit blad reumabestrijcling.15.Daarnaast assisteerde 
hebt kunnen opmaken zal de tocht voor de onze wijkverpleegster bij de zittingen van 
Bejaarden dit jaar plaats hebben op dOflet bureau Zuigelingen- en Kleuterzorg. 
derdag 20 juni a.s.Bejaarden die reedseze zittingen werden geleid door onze 
eerder hebben deelgenomen aan de jaarlijk..~mediscihe-adviseur dokter C.den Hartoog. 

se  tocht worden persoonlijk aangeschreven Door de goede samenwerking tussen onze 

Anderen die dit jaar 65 wordenof rèeds penningmeesteresse en de zuster mochten 
zijn kunnen, zich opgeven bij één der corn- we ons weer verheugen in een stijging van 
missieleden n.l.J.Grift te Zuiderwoude, het ledental.Dit bedroeg ultimo december 

D.Bouwes, J.P.de Wit, A.Nooy en J.v.d, 	1967:558. 
;Linden.Voor gehuwden geldt, dat één van : 	, , 	 (wordt vervolgd) 

beiden 65 jaar is of het dit jaar zal 	... 	 ' 	 . 
 

worden. 	 1 	 BER KEFF, Laan 1+1+ 
Het Bestuur, 	 IVoor rijwielen en bromfietsen: 

WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP 	 10O%SRVIcE''_'
1. 


