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BROEKER GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DE STICHTING „DE RROEKER GEMEENSCHAP" 

.......... 	 .......... 	......................... 
• _= A G E N D A =__ 	 een eerste prijs behaald met 320 punten.; 

;7 juni Voetbalwedstrijd gem.personeel 	Het is niet de eerste maal, dat dit 
8 juni Schoolsportdag 	 corps zo'n goede prestatie levert! 
12-15 juni Schoolreisje. klassen 5 en 6 	Gaarne hartelijke gelukwensen met dit 

o.l.s.I.Avondvierdaagse 	mooie resultaat.  
15 jun.Uitzending musical "Leve juffrouw; 	 ---: 

Cannebier" 	 ===MANEGE=== 

20 jun. Bejaardentocht 	
; Als wij goed zijn ingelicht, bestaat er 
een grote kans, dat onze gemeente binnen- 

3-11 aug,B.roeker Feestweek 	
kort weer een attractie rijker zal zijn.: 

'17-18 aug.Wandeltocht 	 De heer D.Suijkerbuijk, wonende aan de. 
:9-10 okt.Bevolkingsonderzoek T.B.C. __ F --= ; Burg.Peereboomweg, heeft n.l. het plan 

===ZOMERDIENST=== 	 :opgevat om een manege te beginnen. Naast: 
:In verband met de aanstaande vakantie- 	zijn bezit aan renpaarden zal hij zich 
:periode. wordt de dienstregeling van ons ook gaan toeleggen op het geven van 
:blad -enigszins gewijzigd. Het eerstvolgen4paard-rijlessen, zowel aan beginners als: 
;de nummer verschijnt nog op de gewone 	aan reeds iieer gevorderden. Wij 
:datum (20 juni). Daarna komt "De Broeken juichen dit initiatief gaarne toe. 
Gemeenschap" weer uit op 18 juli en 15 	Wij verwachten, dat dit initiatief zeer 
augustus. Inzenders van copy en adver- 	zeker weerklank zal vinden bij onze in- 
tenties gelieven hiermede rekening te 	woners. 
:houden. 	 ___ 	===VOETBAL GEMEENTE-PERSONEEL===• 

-===NR.500=== 	 Het voetbal-elftal van het gemeente-per- 
,Wie behalve de tekst van ons blad ook af : soneel heeft de smaak zi te -pakken, dat 
:en toe de kop leest, zal gemerkt hebben, al weer een volgende wedstrijd op het 
'dat wij bijna aan nr. 500 toe zijn. Na- programma staat. 
t'uurlijk zal dit geen grote feestelijk- A.s. vrijdagavond om 7 uur zal op het 
heden met zich mee brengen. Maar toch 	;veld te Broek in Waterland een wedstrijd: 
vinden wij het belangrijk genoeg om daar-worden gespeeld tegen het gemeente-per-

'b,ij even stil te staan. Nr. 500 zal uit-1soneel van Monnickendam. 
-k©men-op.18 juli a.s. en wij nodigen een Wie de vorige wedstrijd niet heeft ge-• 

uit...o•m -in- dat feestnummer eens-tuk-zien (tegen Jisp; door Broek verloren 
;je te schrijven. Het mag over de Broéker met 1-0) willen wij opwekken ditmaal te 
;Gemeenschap gaan, maar dat hoeft niet. ;gaan kijken Uw moeite wordt rijkelijk 
:Het zou leuk zijn, als inderdaad een 	beloond!  
gevarieerd gezelschap ons verrast met 	 ===IN-LEVERING VAKANTIE-BONNEN=== 
:allerlei pennevruchter~. :Dat zou voor de 
•rédaktie het mooiste geschenk zijn. Wij Vanaf 1 juni t/m 15 juni moeten de 

`vakantie-bonnen worden ingeleverd bij 
lcven.in gespannen afwachting ! 	===J.de Jongh, Buitenweeren 5 te Broek in 

===SPREEKUUR BURGEMEESTER=== ;Waterland 
Oirid t dë ëërste,  

dit keer tevens de 
maandag 

2e Pinksterdag 
van de maand 	==_INSCHRIJVING LEERLINGEN O.L.S II== juni  

Inschrijving., van n eu_we.leerlingen voor ,was, heet het avond-spreekuur van de 
burgemeester uiteraard geen doorgang ge- de o.l. school te Zuiderwoude kan plaats: 

:vonden. Dit wordt nu gehouden op maandag vinden op maandag 10 juni a.s. van 
10 juni a.s. van half. acht tot half 	15.30 - 17.00 uur. 

negen. 	 Eventueel ook na telefonische afspraak 
-- 	 ---:(02903-257). 

===FANFARE-CORPS ZUIDERWOUDE=== 	
==ZWEMDIPLOMA==- 'Naar wij vernamen, heeft het Fanfare- 	Adrie Ploeger te Uitdam behaalde in het :corps Zuiderwoude op een concours, dat 	instructie-bad "De Tobbe" te Berkhout :2e Pinksterdag te Delft werd gehouden, 



het zwemdiploma A. Zij was leerlinge van: naar Wieringen. 
zwemschool Schermer te Volendam. H.C.J.Veth,ws a/d Broekermeerdijk bij 6 
Proficiat, Adrie ! naar Suriname. 
Opm.van_deredaktie: A.E.Veth-de Waal,ws a/d Broekermeerdijk 
op zichzelf is het behalen van een zwem- bij 6 naar Schelluinen. 
diploma natuurlijk geen opzienbarend P.Kroon met gezin,Burg.Peereboomweg 15 
nieuws. Er zijn natuurlijk veel meer naar Alkmaar. 
kinderen in de gemeente, die in de af- :W.J,Visser met gezin,Zuideinde lOa naar 
gelopen jaren hun diploma hebben ge- Soest. 
haald. Wij hebben echter ditmaal een C.Schoorl met gezin,Galggouw 24 naar 
uitzondering gemaakt en dit berichtje Amsterdam. 
geplaatst. Waarom? Omdat het volgen van P.Kwantes,Buitenweeren 31 naar Gabon. 
zwemlessen door kinderen uit Uitdam T.J,Bos met gezin,ws a/d Broekermeerdijk 
alleen mogelijk is dank zijn een orga- bij 6 naar Edam. 
nisatie van ouders, die om beurten met H.GoediantXaiien,Burg.PaulpL.12 naar 
priv'-auto 	s de 	kinderen naar Volen- Schagen, 
dam hebben gebracht en gehaald. Voor eenH.K,de  Ruiter met gezin,Roomeinde 21 naar 
dergelijke onderlinge samenwerking heb- Emmen. 
ben wij grote waardering. A.Koorn-Tuin,Roomeinde 9 naar Edam. 
Vandaar. _:F.L,W.Reitsma met gezin,Dorpsstraat 2-6 

== naar Woubrugge. 

Verloren: 	een paar voetbalschoenen op C.00stendorp,Roomeinde 21+  naar Purmerend.. 

zaterdag 1 jmli 1.1. Gaarne terugbe- J,C.Leffelaar met gezin,Broekermeerdijk 

zorgen bij Smeenk. Buitenweeren 21. 3 naar Purmerend. 
W.C.Hamel,Wagengouw 52+ naar Utrecht. 

===BURGERLIJKE STAND=== R.M.van Zweden,Molengouw 7 naar Berkhout. 
eboren:Aroon van A.J".Keff en ; E.J.de Vries met gezin,Hellingweg la naar.  

S.G.Gijsse Echteld. 
Maartje Frederika Anna,dochter van N.A. :J,Treuren met gezin,Broehermeerdijk 43 
Peereboom enP.A.Koster. naar Edam. 
Petrus Jozef, zoon van W.J.Ebbelaar en L.N.F.Hoekstra-de Gier,Noordmeer 5 naar 
C44esman. Monnickendam 
Erik, zoon van D.Schenk en M.Kelderman. :P.H.Verhoef met gezin,Nieuwland 2+  naar 
getrouwd: Uden, 
RudofTRoele,23 jaar en Geertruida :GRoele-Rietkerk,Wagengouw 74 naar Wormer 
Rietkerk, o jaar,  

Gevestigd sinds1 januari 1968: 
J.A.Dogger met gezin,ws a/d Erven bij 38. 
M.van os, ws a/d Molengouw bij 44. 
M.Koker, Roomeinde 5a. 
J.Dijkstra, ws a/d Broekermeerdijk bij 6. 
A.J.Baartwijk met gezin,Roomeinde 35. 
M.J.C,de Koning,Wijk 111-37. 
F.Soetekouw met gezin,Corn.Roelestr.12. 
E,Bobnstra met gezin,ww a/h Leeteinde 
bij nr.5. 
D.Schenk met gezin,Wijk ii-4o. 
R.J.Benoist met gezin,ws a/d Broeker-
meerdijk bij 6. 
J.Vroegop met gezin,Galggouw 22+. 
H.Bierma met gezin, Dorpsstraat 2 - 6. 
J.M.Hagens,Dr.C.Bakkerstraat 17. 
H.M.de Vos-WustenhoffWagengouw 60. 
D.Suijkerbuijk met gezin,Burg.Peereboom-: 
weg 2. 
J.van denBroek met gezin,Wijk 111-39. 
L.M.Leegwater Chatfield,Jaagweg 30 

:E.S.Striewisch,Wijk 11-5. 
MC.Jun.an. Gunst ,Eilandweg 31. 
F.W.van Möok,Havenraiç 7. 
:J-de Waart,ws a/d Noordmeerweg bij 10. 
B.W.van Dam met gezin,Wijk 11-5 

= A.,M.Jourdan,Leeteinde 16. 
M.CHpppe met gezin,Corn.Roelestraat 3. 
Vertrokken sind 1 januari 1968: 
G.Velthuijzen,ws a/d Molengouw bij 48 
naar Amstelveen, 
A,Fransen-Prijs,Zuideinde 20 naar 
Amsterdam. 
M.I.Tchaoussoglou-Timp,Burg.PeerebOOm-
weg 5 naar Amsterdam. 
G.P.Olsthoorn,Roomeinde -i-i naar A'dam. 1 
H.Spaans met gezin,Jaagweg 3 naar A'dam,  
J.van Zaanen, met gezin,Wagengouw 70 

AD V ER T E N T I E S 

B E R K E F F 

Laan 44, voor rijwielen en 
bromfietsen: 

100% SERVICE! 

WOONARK TE KOOP 

Te bevragen bij: 
W.van Merle, 
ws a/d Broekermeerdijk bij 6, 
Broek in Waterland. 

Te Koop: 
Woonark met ligplaats, 

betonnen casco, 13 x 4 m 

Te bevragen bij:C.Nauta 
Broekermeerdijk 6 
Broek in Waterland. 

U weet het toch ! ! 

CONCORDIA verzorgt Uw Recepties, 
Bruiloften en Partijen. 

Diners 
Noordhollandse Koffietafel 
Koud AmenYaans Buffet 

in een gezellige zaal. 

Beleefd aanbevelend,C.de Vries 
Hotel-Café-Restaurant "CONCORDIA" 
tel.206. 	 Dorpsstraat 1. 


