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BROEK 

VAM i 	 t ERWOUW( 

BkOEK-Ek GEMEENSCHAP 
ORGÂN VAN DI STICHTING JDE DROLEKIR GEMEENSCHAPU 

A G E N D A 
===PLUIMVEE- EN KONIJNENHOUDERSVER. 

17-26  mei Jubileumfeest S.D.O.]3. 
Het jaarlijkse uitstapje van de Pluimvee- 

25 mei 	Oud-papier-actie ZuiderwoUde 
en koflijnenhOUdersVereniging en omstreken 

.27-28-29 mei Oud-papier-actie ten noor- 
vond plaats op donderdag 16 mei j,1. De 

de fir- 
den van de Prov.weg. - rit werd gemaakt met 2 bussen van 

2-7 » Voetbalwedstrijd 	em,personeeI --mei 
Oorbeek uit Edam, naar het Afrika-mu- 

mei 	Schoolreisje klassen 1 t/m 
L seum 

 
seum in Berg en Dal bij Nijmegen.Peeds 

o.l.s.I om 7 uur in de ochtend werd het vertrek- 

6 jun 	Zomeruitstapje Plattelandsvr. 
sein gegeven. Voor deze, tocht hadden zich 

12-15 jun.Schoolreisje klassen 5 en 6 59 personen opgegeven. De tocht ging via. 

o.l.s.I Amsterdam,Diemen,AbCoude langs de Vecht 

15 jun 	Uitzending musical "Leve juf- 
naar de Utrechtse weg via Oudenrijn naar. 

frouw 5 Hertogenbosch, waar bij restaurant de 

:20 jun 	Bejaardentocht 	 . Lucht werd gestopt voor het eerste kopje: 

3 -11 aug Broeker Feestweek 
koffie. Hierna werd de tocht voortgezet 

-Wandeltocht................................ via Gemert, 	Oploo, Overlooii,Boxmeer,Gefl, 

'9-1Ookt 	Bevolkingsonderzoek t.b.  .nep, ,Mook,Groesbeek naar Berg en Dal,waai 
eerst werd gegeten 	Daarna bezocht het 

===FANFIRE-KORPS ZUIDERWOUDE=== gezelschap het Afrika-museum.Het museum,  
Oud-Paier-Actie dat werd opgericht in 195k,  beschikt over 

Het fanfarecorps Zuiderwoude organiseert een groot cultuur 	en Kunstbezit. Men 
op zaterdag 25 mei a s. een oud-papier- - negers met staat er versteld van wat de nege 
aktie. Wij verzoeken U het papier te de hand kunnen maken van hout.. Ze nemen 
• bundelen, zodat wij het makkelijk weg een stuk hout en gaan er dan aan Werken 
kunnen halen. met een mes en snijden en schrapen net  

»» 	•. 	 -H-et 	Bestuur» 
» 	

. zo lang totdat der b.v. een beeldje uit 
===INLEVERING VAKANTIE-BONNEN=== te voorschijn komt. Ze werken zonder 

:.Vanaf 1 juni t/m 15 juni moeten de va- voorbeelden.Verder was hier nog aanwezig: 
.ant±ebonnen worden ingeleverd bij J.de een Afrikaans neger muziekdorp, vogeld en 
:Jong h, Buitenweeren 5 9 Broekin Waterland. dieren. Ook werd hier nog een dia-voor- 

E.H.B.O.-EXAMEN stelling gegeven van'Afrika.Hierna ver- 

Zeven leden van onze E.ÏB.O.-vereniging trokken w 	na eerst nog koffie of iets ij 

hebben 10 mei j.i. met goed gevolg hun anders gedronken te hebben vIa Nijmegen,: 

examen afgelegd 	Examinator was Dr.Kwee Arnhem, Ede, Renswoude, Scherpenzeel naar 

Liong Hian uit Tuindorp-Oostzaan. 'De le- Austerlitz waar vop.r de laatste keer werd 

den waren opgeleid door dokter C.den opgestoken. Daarna via Zeist,Soestdijk, 

Hartoog. Instructeur was de heer , Itaarde, Nuide»n weer naar Amsterdam waar n' 

:Duvivier. 	. het gezelschap voldaan om + 10 uur weer 
De geslaagden in Broek in Waterland aankwam. Plezierig 

:Mevr.E.de Gooijer-Brand 	
- was: dat de wergoden het gezelschap goed 

:1evr.B.J.IÇwakman_de Wolf gezind Waren.Ied'ereen heeft genoten van 

:Hevr.P.C.Leegwater-van de Pavert :het uitstapje hetgeen voor het bestuur 
:Mevr.A.C.Slujt'erg...Abraham van de vereniging alsmede voor de firma 

:Mevr.H.C.SpaansHonjngh Oorbeek een grote voldoening was..Het be- 

De Heer N.W.Stoile stuur houdt zich gaarne aanbevolen voor 

:Mej.C.M.Verkleij. 	, 	 'suggesties voor het uitstapje in 1969 
Namens de E.H.B.0.vereniging Broek in Verder delen wij U nog mede dat de Jong- 
Waterland wensen wij alle geslaagden van dierendag van Pluimvee en konijnen wordt 

harte geluk met het behalen van hun een gehouden op zaterdag 24 aug a.s. Keur- 
heidsdiploma. meesters 	 ij zijn Pluimvee J.L.Meer uit Den 

G.de Waart Helder.Komjnen C.Gelein uit Aalsmeer. 



==FOTO-TENTOONSTELLING== 	 ==VOETBALWEDSTRIJD GEM.PERSONEEL= 
In de Galerie 't Gouw te Purmerend wordt -De uitgestelde voetbalwedstrijd tussen 
van 24 mei tot en met 2 juni een tentoon-het personeel van de gemeente Broek in 
stelling gehouden onder de naam "Purmer- Waterland en dat van de gemeente Jisp is 
enders fotograferen". Op deze tentoon- 	nu gepland op maandag 27 mei a.s. des 
stelling zullen foto's te zien zijn ge-avonds om 18.1+5 uur op het sportveld te 
maakt door amateur-fotografen uit Pur- 	Broek in Waterland, 
merend en omgeving. De tentoonstelling 	===VOETBAL-INTERNATIONAAL=== 
is geopend op maandag t/m vrijdag van 	0p zaterdag Tuni a.s. zal het eerste 
19.30 - 21.30 uur. dinsdagmorgen van 	elftal van SDOB (2e klasse afd.Noord-Hol- 
1OOO - 11.30 uur. zaterdag en zondag var.1and) spelen tegen een Zwitserse ploeg 
100 - 17.00 uur. 	 ===:uit Zrich (2e Liga).Aanvang 14.30 uur 

===NEDERLANDSE HART-STICHTING=== 	:o2het sportterrein te Broek in Waterland 
Het is een knd feit, dat het aantal 	===BURGERLIJKE STAN=== 
patienten met hartziekten hand overhand- 
toeneemt.Volgens deskundigen is op dit 	ï.J.van der Voort,, 
gebied langzamerhand een noodtoestand 	:Marcel,zv F.Verhoef en G.de Boer. 
ontstaan. De hart-aanval slaat dikwijls 	Jordanzv ASaueressig en W.Vroegop.- 
onverwacht toe. Er sterven mensen 
hun  slaap, hun werk of in de trein. Er 'Rudolf Roele,23 jr. en Geertruida Riet-
dient tegen deze ziekte krachtdadig te .kerk, 26 jaar. Cornelis de Boer,21+ jaar 
worden opgetreden. Met het oog daarop 15•eri Lobbetje Kes, 21 jaar. 
opgericht de Nederlandse Harts chting, getrouwd:RoelofHoekstra,18 jren Lize 
die met haar vele buitenlandse zuster- 	NiesjeFemma de Gier,1B jr0 

stichtingen een programma heeft opgesteldj 	de 7aart,24 jr en Jeanette Nooj,22 
Een programma, dat omvat studie, behan- laar. 
deln, nazorg en voorllchting.Deze Hart 
stichting wil proberen overal in het 	== A D V  R T E N T 1 E S 
landcontactpersoneri of comité's te krij-: 
gen, die haar behulpzaam zullen zijn bij 

:haar werk. Aan ons is gevraagd een op- 
roep te doen aan de ingezetenen van deze 
gemeente, om toe te treden tot een der- 
gelijk comité of contact-persoön te willen 
zijn. Aan dit verzoek voldoen wij gaar-
ne.Mocht U bereid zijn onder dit werk 
Uw schouders te zetten, wilt U dan zo 
vriendelijk zijn dit te melden aan het 
Eeméentehuiâ? 

===JAARVERSLAG HET GROENE KRUIS=== 
(slot) 

Op 26 juni en: 27 november werden de alge- 
mene vergaderingen gehouden.Aanwezig 
hierbij waren resp. drie en twee leden. 
Daarnaast kwam het bestuur enige keren 
bijeen0Uiteraard was het dagelijks bestuur 
meermalen bijeen ter bespreking van de 

tT,-4- -oov. 1O 

kunnen we boekstaven-als het jaar van de 
laatste loodjes wat betreft het wijkge-
touw.Vele besprekingen vonden plaats met 
dearchitect,de heer J.Rietveld en met 
diverse instanties,Stap voor stap werden: 
de vereiste vergunningen verkregen ,als-
mede de subsidietoezeggingen.Gehoopt 
wordt,dat in de loop van 1968 met de bouw 

EER KEFF 

LAAN 1+1+ 

rijwielen en bromfietsen 

SERVICE !!!!!fl 

WONINGRU1L 	- 

Aangébodéri etagewoning in Amsterdam-
Centrum. 
Gevraagd woning te Broek in ,Waterland 

H.Kruishaar 
Ie Coehoornstr.2 III 
Amsterdam (centrum) 

gin gemaakt met het inzamelen van de uit 
de bevolking toegezegde f.10.000--.Het 
jaar 1967 was om een andere reden be-
langrijk voor onze vereniging.Op 6 decem-
ber bestonden we n.l. 75 jaar.Echter,in 
verband met onze financiele positie en 
de in 1968 te verwachten realisering van 
het wijkgebouw heeft het bestuur gemeend 
hieraan geen ruchtbaarheid te geven.We 
hopen dit met de opening van het wijkge-
bouw te kunnen gedenken. Ook financieel 
was 1967  een goed jaar. De staat van ba-
ten en lasten sluit met een totaal van 
f. 2597,53,Hiervan kon f+OOO,-- worden 
gereserveerd oor het fonds wijkgebouw 
Voorwaar een goed renutaat0. 

U weet het toch ! ! 1! 

CONCORDIA verzorgt Uw Recepties, 
Bruiloften en Partijen. 

Diners 
Noordhollandse Koffietafel-

Koud Amerikaans Buffet 
in een gezellige zaal.- 

Beleefd aanbevelend 
C.de, Vries 

"CONCORDIA" 
Itel.20* 6. 	 Dorpsstraat 1 


