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BROEKER GEMEEN5CHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING JDE DROEKER GEMEENSCRAP*

===Jl G E N D A===. ^ ^ •gelegenh-eid gebraik zullen maken.Het is

:29-30-51 mei Festiviteiten 100-jarig be-- :tenslotte een gebouw voor ons alien,niaar
• staan school tc Zuiderwoude ^oqp alien tot stand gebracht.
31 mei Opening wijkgebouw willen het Groene-Kruis-Bestnur alvasl
3 jun Plattelandsvrouwen (zomeruitstapgelukwensen met het behaalde

4 t/m 7 4-daags schoolreisje o.l.SrI j^^esultaat en de hoop en het vertrouwen
9 jun Een-daags schoolroisje o.l.SrI ;uitspreicen, dat dlt nieuv/e gebouw aan alle

11 t/m 14 jun Avondvierdaagse •(hooggestemde)verwachtingen sal voldoen.
12 jun Bojaardentocht ; Red.
26 -jun Afscheidsavond o,l.s.I T~~ ^ ,, ,
9-17 aug.Feestweek en kermis ^^^Oponang Wx.-)kgebouw.^. _

25 okt.Viering 40-jaris bestaan Brandweer^^oo^ ea gcdurende de bouw van ons wijkge-
vereniffinp* jbouw hebben vele mensrn ons mot raad en

==- - ^ _ ===• (vooral) daad bijgestaan.Wij denken bijv.
==^Het Groene Kruis in Eigen Huis=-=:. ;qa-n degehen,die np pad zijn getogen om

Het zal U niet verv/onderen, als dit num- ^onze spaarbrieven aan de man/vrouw te
mcr voor een groot gedeelte staat in het ^^rengen en natuurlijk aan hen, die deze
teken van het Greene Kruis.Na jarenlange ;spaarbrieven hebbem gekochtl Wij denken
voorbereidingon is hc^t dan eindelijk ;aan de organisatoren van de zo geslaagde
zover.A.s zaterdag zal do fcestelijke : fancy-fair, terwijl we alle verenigingen,;
opening en in-g^bruik-neming plaats vin- | q^s op onigcrlei v/ijze hebben gesteuiid
den van het nieuwo wijkgebouw.Het eigen ;^eker niot mogan vorgeten. Zaterdag a.s. ^
huis van het Groeno KruisIEr zal wel nia-| mei)wordt het wijkgebouv/ dan geopend
mand zijn, die deze spreuk niet kent,In ; pgt is ons onmogelijk eenieder persoon-
de afgelopen weken stond zij in het mid- ' njk uit te nodigen.Wij stellen ons voor
delpunt van de belangstelling. De fancy-+ qjjj ig middags te 14»30 uur "open huis"te
fair, vnrigc week gehouden, was een zeer ; houdcn waarop iedereen van harte wolkom
geslaagd gebeuren, Er heerste een gezei-:is,u kunt het gebouw dan bekljken,aan do
lige drukte,er werd heel wat verhandeld ; totstandkoming v/aaraan U alien zo spon-
(versjacherd!),er werd gespeeld en er ; taan heeft meegewerkt,
werd Gn daar ging hot om)heel wat geld ; Het bestuur van de ver
omgezet.Voorzover. thans bekend is er bru- "HET GROEKE KRUIS",afd.Broek in
to voor ca.f,46od,—ontvangen.Het Groeno ; Waterland.
Kruis is uiteraard zeer dankbaar voor 5=== . ,
alle medewerking en voor de mooie op- j ===:Prajzen—apc^;—0=^
brengst, Zaterdag is het dus zover.Onze : de fancy-fair waren enige ^ -rarien
gemeenschap is dan weer een gebouw rijker,waar prijzen te winnen waren.
waarin allerlei nuttige functies ten dien-^^^ aanta onen sc :
ste van die gemeenschap kunnen worden uit-P® naam van de pop .was as la, :
geoefend.Men denkt nog te vaak, dat het • dus gewonnen door ^ ® 4.^-n-i ssfoi
alleen gaat om a.s. en jonge moeders en ' aantal bonen bedroeg ^ ® nhtst
om ouden van dagen.Het Bestuur van het : aantal is door niemand geraden.Het dichtST^-
Groene Kruis zal er echter naar streven : bij was mevr.Van Zanen,Wagengouw 22 me ,
om dlt gebouv; 00k voor vole andere bevol-: 3688,Zij won een fraaie verzi ver e
kingsgroepen dienstbaar te maken.Tot nu i
toe is, juist bij gebrek aan eigen ruimte^, romdom de school
de activiteit van het Groene Kruis mis- Zuiderwoude==:=:
schien nog wat te eenzijdig geweest.Dit , ^ „ v, 4. v,-? t-; -in n-i pt

1 . TT f I • -1 : De feestelijke gebeurtenissen zijn nierzal zeker veranderen. Hoe het wijkgebouw. 7 0 • j a o-n a «=.
er yan binnen uit ziet, zult U .el? kun-, i
nen waarnemen (zie onderstaand berichtje)!-'̂ "'̂ '̂ ®^ Si Tij ag t,.plpe-enheid van
Wij hqpen., dat zeer yelen yan deze 'I gramma georganiseerd ter gelegenheid yan



het lOO-jarig bestaan van het schoolge-
bouw aldaar.Onder leiding van het onder-
wijzend personeel hebben de kinderen een
tentoonstelling ingericht onder het- mot
to : "Zuiderwoude toen en nu".Het lijkt ons
de moeite waard cm deze tentoonstelling
te gaan bezoeken.Daarnaast hebben de kin
deren een kinder-revue ingestudeerd,wel-
ke twee maal zal worden opgevoerd,Voorts
staan op het programma een huisdieren-
show,een poppenkast-voorstalling en een
uitvoering van de Fanfare.Er is veel
werk van gemaakt !Wij hopen,dat 6en en an-
der een groot succes wordt. ___

===ZQMER-IMISSELIEG VAKA3?TIE-B0MEN===
:Vanaf 7 juni t/m Juni kunnen de Vakan-
;tie-bonnen worden ingeleverd bij J.de
:JonghjBuitenweeren 55Broek in Waterland.

: =z.=OPHALEN HUISWIL=:==

^In verband met bepaalde omsta.ndigheden
jzal het huisvuil te Broek in Waterland in
iafwijking van norm«.al, op donderdag 5
:a.s. en te Z-uiderwoude en Uitdam alsmede
dVagengouWjMolengouw en.Burg.Peereboomweg
;op vrijdag 6 juni'a.s. worden opgehaald^_;
: ' • ==.=LICHTING BRIEVEKBUSSEH===== :
:De licht'ing van alle drie brievenbussen
•van de Posterijen in Broek in Waterland .
•vindt.plaats om: 5-nur 's mdrgens en
;half zeven 's avonds. ___

:=.==EEN DAAD VAN MEPELEVEN EN SYMPATHIE===i
;Toen.bekend werd-, dat- de famnP= Snieder ,, :
;het slachtoffer v/as geworden van een :
igroep brutaie indrihgers, is er een golf :
:van medeleven en.sympathie door onze ge- :
^meenschap gegaan.Gelukkig kunnen wil in •
•Onze betrekkeiyk kleine gemeenschap nog i
:zo met elkaar' meeleven,dat de rampspoed
:van de een de ander hiet onberoerd laat.
:I)e voetbalver. SDOB heeft het initiatief
;genomen om dit medeleven om te ze-tten in -
;een daadv;erkelyke hulp'actie. Tijdens de •
;voetbalwedstrijden van j.l. zaterdag was :
:er gelegenheid om aan deze actie een ;
istebntje by te dragen.Voor diegenen,die ;
idaar niet aanwezig waren,is er een andere;
imanier om iets aan het zg."Sniederfonds ;
:bij te dragen en wel door storting op • :
igironr.599700 t.n.v. penningmeester SDOB ;
•onder vermelding "Snieder-fonds"» |
jwij bevelen deze actie gaarne by U aan^ :
•Lat.en wij het" met elkander mogelyk maken, ;
:dat het gouden huwelijksfeest van de fara.:
^Snieder, waarvoor het door hen gespaarde :
'•en thans ontvreemde geld in hoofdzaak
:moest dienen, toch kah doorgaanl ___

: • ===SPREEKUUR BURGEliEESl'ER^^^

•Het spreekuur van de Burgemeeste'r zal
"•maandagavond 2 juni a.s. niet doorgaan^__

' .==^BURGERLIJKE STAND===
iGEBOREN;Gerardus Cornells Maria, zoon van
;F,A,Lubrecht en .G.A.T. Langelaan.
:ONDERTROUWD:Wilhelmus Berkhout, 20 jaar
len Margaretha Smeenk,20 jaar.
iHendricus Warnier,22 jaar en ElisabethMde
;Boer,.21 jaar, Jan Smeenk, 22 jaar en
:Elly-•Catharina Baas, 20 jaar,
iGETROUWDlAntonie Meijer, 27 jaar en
•Geertje Smit, 22 jaar.
"•Willem Nooij, 20 jaar en Klasina Cathari-
;na Molenaar, 19 jaar. •

Dorpsstraat nr.5i telg206 (zie etalage)
Nu ook verkrijgbaar goedkoop gedis-
tilleerd.

Jonge Jenever /.8,80 hele liter
Gude Jenever f»9i— hele liter
Gitroen Brande^wyn /. 7i50 hele liter
Cognac (vieux) . /•'9,20 hele liter

ALLES 59% ALCOHOL
Onze actie van Stardlust producten zoals
Zwarte Bessen per fles /.5,55
Rode Bessen per fles /.5i55
Kersen per 2 flessen /.5j95
Aardbeien per 2 flessen

Frambozen per 2 flessen/. 5") 95
Onze overheerlijke Jus d'Orange /.1,25
per fles.
Vender hebben wij, een groot assortiment
in BUXTENLANDS'GEDISTILLEERD voor , ..
scherp concurrerende prijzen.
Onze enorme wijn-coilectie is alom
bekend.

Landwijn vanaf /.2,50 per fles.
U belt 206 en wi.i komen..

Verzorgt Uw. Vergadering,Recepties,
Bruiloften en Partijen.

Gezelllge intieme sfeertll
Zeer b-illijke prijzen! ! !

Beleefd aanbevelend ,
C.DE, VRIES

KAPSALOXr "E M M Y"

•' Dames

U alien stelt het zeer op prijs,dat U
goed en vakkundig behandeld wordt en
het Kapsel krijgt dat goed bij U past.
Gun U daaroni heerlijk de tijd om
gezellig naar DAMESKAPSALON "E M M Y"
toe te komenc.

Belt U s.v.p. voor een
. afspraak. (tel.566)

VOOR AL-UW VERZEKERIHGEN
Administratie^ en Assurantiekantoor

Jb.K'.Honingh-en J.Houtkoop
Parallelweg 17
Broek in Waterland, tel.02905-269

Wetteiijke Aansprakelijkheidj
OngevalD.en; Ziekte; Invaliditeit;
Brand; Inbraak; Storm; Bedrijfsschade;
Ziektekosten; -Pieziervaartuigen;Auto;
Motor; Bromfiets; Glas; inboedels,woon-
huizen, winkels op totaalpolis-; • •
Reis- en bagage ;Levensverzekering;'
Arbeidsongeschiktheid; Caravans.

B E R K E F F .

Las-n 44,. voor RIJWIELEN en
BROMFIETSEK-

100% SERVICE! ! !

VOOR UW BRANDVERZSKERING NAAR:
DE ONDERLINGE BRANDVERZEKERING MIJ.-

Parallelvieg 17,Broek in. Waterland
Tel,02905-269
Premie stenen woonhuis /.0,40 per O/OO
Premie stenen-houten

woonhuis /.0,85 per,0/00
Premie houten woonhuis /.1, — O/OO
Vee .en. hooi /-"^iiP O/OO


