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BROEKER GEMEENSCHAP
OR.GAAN VAN DE STICHTING J5E DROEKER GEMEENSCHAP'

=== AGENDA =====

11 t/m, 1^ jun.Avondvierdaagse
12 jun.BeJaardentocht
26 jun.Afscheidsavond o.l.s.I
9-17 aug.Feestweek en kermis
30 aug.Jongdierenkeuring Pluimvee
25 okt.Viering 40-jarig bestaan Brand-

weervereniging.
28-29-30 nov.Tentoonstelling pluimvee en

konijnen.
20 sep. Jongdierenkeuring konijnen.

^ =:==VERSCHIJNINGSDATA===
Zoals gebruikelyk zal ons blad in de
maanden juli en augustus slechts eenmaal
verschynen. Ons eerstvolgende nummer
komt over veertien dagen ult (26 juni.) ,
daarna zijn de verschijndata 2k juli en 21
augustus.Met het inzenden van copy ge-
lieve U hiermede rekening te houden.Copy t-, , . ^.

T.... Pauv/ hxer woonachtig is en aangesloten op
alt]jd uiterlijk maandags voor de verschyn- ±.
datum inzenden ten gemeentehuize.

===TELEFOONNUMMERS RIJKSPOLITIE===

Uit verschillende gesprekken is ons ge- :———t-t—3 :— r r-
,• , . . . ^ . . Op ^ luni hield de vereniging haar laar-
bleken, dat met erg duidelijk is.wxe men^f., n • tt -\

, , ' , ^ , .y. lykse uxtstapie, dxt keen naar Zuxd-Hol-
moet bellen.als men de polxtie nodxg n j tn/, ^ A j f r u i
, ji-j land. Met een bus van de fxrma Gorbeek
heeft. Dat komt ten dele.omdat de ver- • . . t-,, . v j j

^ ^ j n-o lOiit Edam en 42 passagxers aan boord werdmeldxngen in de telefoongids onder "Broek „ • -n 1 • w ^ -1 j 4. 4.
m 4. ,11 T , I V j •• TT 4.'0m 7 uur in Broek in Waterland gestart.in-Waterland" alweer achterhaald zyn.Het .. 4. ux • • « x. ^ t>- av

T-., , j j • u 4. 1 4. tocht ging via Amsterdam, Diemen,Abcou-
Imkt ons goed, daarom even in het kort , ^ ^ , 4. tt4. j
, ® , n 4. de langs de Vecht naar Utrecht en verder
de organisatie van de politie ter plaat-: aa 4.4. x j x 1

.? . X T> 1 .naar Montfoort, waar voor de eerste keer
se uiteen te zetten. De gemeente Broek • , 4_-, tt- • ^ j

, X j ^ r>;-,ny 'werd opgestoken. Hierna via Gouda naarin Waterland ressorteert onder de Rijks- „ , , , n u tr • t,^ ^
Haastrecht waar het gezelschap Huize Bis-
dom van Vliet ging bekijken. Dit Heren-
huis van Bisdom van Vliet bevat veel por-
selein (Delfs Blauv; en Chinees) en kris-

4.X- • x4,Tx-p 1T-1 tal o.a. ruim 900 borden, vele serviezen,lunctionarissen standplaats. In werkelyk- _ t ihj j
,4. - ^ X oude kachels enz. De vloerkleden werdenheld zijn dat er echter maar twee, t.w. , , 4. • n • •. x

jT. trx T, :apart voor deze familie gemaakt, waarnade heren van der Pauw en Kwantes. De ;, 4. , . ^ • . x • ^ m
j T, X • X • „ de tekeningen v/erden vernietigd.Toen inheer van der Pauw woont nog met in onze- ° • x -1 j

X j u • AA 1 S. IX t '1923 mevrouw Bisdora van Vliet overleedgemeente, doch in Marken. Binnenkort zal' , xtx '
vii-; -a^ 1 u • T 4) 4> n zonder kinderen na te laten, had zx} inhy naar Broek verhuizen. In de afgelopen- ^ 4.-.4. X4. Ex-^xx-
tw/cA ^^>,^,,4. A u V vE, haar testament laten zetten dat het huis •twee weken genoot de heer Kwantes vakan- ^ , 4_ 4. at ^. 4. •
x4 T 4:. , , - . . zo zou bliiven zoals het toen was.Na dittie. In reite was er dus ter plaatse in • , , 4. , , , x x
hof V, yvT 4 X• • -n^v bekeken te hebben werd eerst gegeten,waarr-net geheel geen politie-man aanwezig.De , , , , , 4. 4. t, tt
heer van den Doel, eveneens functionariaHa de tocht werd voortgezet naar Den Haag,
der Kjkspolitie , woont wel in Broek ,dooh:Waar het Panorama van Mesdag werd bekeken
heeft een functie hij het Strafbureau te Dit panorama van de wereldberoemde zee-
Amsterdam en is dus niet beschikbaar .schilder H.V/.Mesdag en mevr. S, Mesdag-van
voor de practische politie-dienst. Wie 'Houten bevat het panorama van het dorp
nu te bellen, als daar de noodzaak of de-.S=he^eningen omstreeks I88O. Dit natuur-

ige-trouwe panorama .is ,ge schilderd. .pp.. een ...

politic en behoort tot de groep Mon-
nickendam. In laatstgenoemde plaats is
het groepsbureau gevestigd. In Broek in
Waterland hebben formeel drie politie-

behoefte toe aanwezig is? Niet 29^»zoals
in het telefoonboek staat vermeld. Dit

is nl. het nummer van de genoemde heer
van den Doel. Het enige nummer ter plaat-
se is thans kk6 (de heer Kwantes).Als U
daar geen gehoor krijgt, bel dan 02995 -
1444. Dit is het groepsbureau te Monnickeh
dam. Daar zult U altijd gehoor krijgen.Het-
zij iemand persoonlijk, hetzij dat U verwe-
zen wordt (via een bandje) naar een adres
waar U een politie-man kunt bereiken.
Wij geven graag.t.oe, dat een en ander enigs
zins omslachtig. en tijdrovend is. Het . is
echter volkomen uitgesloten, dat met de
geringe personeelsbezetting van de Groep,
permanent het bureau bezet is. Een verge-
lijking met b.v. Amsterdam mag hier niet
getrokken worden. Zodra de heer van der

de telefoon, zullen wij ook zyn nummer
=== publiceren.

===PLUIMVEE- EN KONIJNENHOUDERSVER.===



• doek met 1700 M2 oppervlakte en is onder-^
; gebrach-t in een ronde overdekte ruimte

met een middellijn van ^0 meter. Hierna
naar Noordwijk waar weer werd opgestoken,
over Haarlem naar Halfweg waar voor de
laatate raaal werd gestopt by de Zoete In-
val. Via Amsterdam weer naar Broek in
Waterland waar het gezelschap om + 10
uur aankwam. Het weer was goed en ieder-
een heeft dan ook genoten van dit uit-
stapje hetgeen voor het bestuur van de
vereniging alsmede voor de firma Oorbeek
een grote voldoening was. Het bestuur
dat ieder jaar weer naar een idee zoekt
om het jaarlijks uitstapje te organise-
ren had dit keer briefjes in de bus uit-
gedeeld waarop men kon invullen waar men
in 1970 heen zou willen gaan. Veel idee-
en kwamen hierop binnen Ofa. Baarle-Nas-
sau - leeuwenpark Tilburg en het Open-
luchtmuseum - Dronten «(de heer Beunder
wilde 3 dagen Parijs.
Verder delen wij TJ mee dat de Jongdieren-
dag Pluimvee wordt gehouden op zaterdag
30 aug. en van konijnen op 20 sept,. Bei-
de keuringen beginnen om 10.uur en wor-
den gehouden bij de heer T.W.Bruijn.j
Havenrak, Broek in Waterland.

===MEISJESCL'UB==.=:

Het-is byna zover dat de meisjesclub"
haar jaarlijks uitstapje gaat maken.We
vertrekken maandag 30 juni om half neg'en
e1 koraen zaterdag 3 juli 's middags weer
thuis. Dit kan alleen gebeuren dankzij do
oud-papier-aktie. Wij willen dan ook al
ien die hieraan hebben mee geholpen heel
hartelijk bedankenc In de tweede helft
van juni komen we weer langs om het pa
pier op te halen.

- M.Mulder.

" ===GEV0NDEH==
Gevonden:Enveloppe met geld op Peereboom
weg, dicht by Zuiderwoude door Dik Piet-
kerk, Wagengouw 3^=- • • ___

^==HET GROENE. KRUIS==^

Met ingang van I6 juni zullen de verple-
gingsartikelen in het nieuv/e wykgebouw
uitgeleend worden. De tyden van afhalen
en terugbrengen van de artikelen zyn op
maandagavond en donderdagavond van I8.3O
tot 19.00 uur.

. J.Grouse.

=== EMMABLOEMCOLLEGTE ===
De Emmabloemcollecte was dit jaar weer
een groot succes. Harteiyk dank aan. ge-
vers en geefsters en aan de collectrices,
die het mooie bedrag van /.8^7i30 byeen ;
wisten te brengen. , '
===== J.Grouse. ==

===EURGERLIJKE STANDr=^=

geboren:Adrianus Gornelus Maria,zv P.G.S.
Smit en M.A.Neefjes. Manon, dv A.J.Baart-
wyk en M.Soetekouw. ondertrouwd;Hendrik

Lof,23 jaar en Louise Emma Rood,23 jaar^
Erich Steyfa,20 jaar en Helena Henrietta
Stefina van der Vlies, I8 jaar.getrouwd:

•Henricus Warnier,22 jaar en Elisabeth
Maria de Boer, 21 jaar.Eugene Eduard
Felix Gulje,43 jaar en Georgette Mathil-

;da Maria Johanna Scholastica Heijmansj
22 jaar.overleden;Johan Godfried Pot-
giesser, 79 jaar, weduwnaar van M.Jonker

VAKANTIEREGELING MELKHANDEL PELS

Broek in V/aterland;van 16 t/m 28 juni
geschiedt de bezorging anders dan
normaal.

De winkel is normaal GEOPEND.

De bezorging in de wyk uitsluitend van
vaste punten op vaste dagen,
INDELING ALS VOLGT:

8.00 uur: Laan (by Honingh)
8.30 uur: Burg.Paulplantsoen
8.^3 uur: Garage Lindbergh
9.13 uur: Zuideinde (by Stenenbrug)

10,30 uur: Wagengouw (by Bolks)
10,^3 uur: Wagengouw (by Beunder)
11.13 uur: Wagengouw (by Valstar)
11.30 uur: Galggouw (by de sluis)
1.30 uur: Buitenweeren

2-.13 uur: Kerkbrug
2.30 uur; Erven (bij Blakborn)
3.00 uur: Woudweeren (by Baerveldt)
3'30 uur: Woudweeren (by Dogger)
3.^3 uur: Roomeiiide (bij Plas)

De regeling gel.dt' voor iedere maandag,
woensdag en donderdag. Op dinsdag en
vrydag alleen de buitenwijken.
Zaterdag is de bezorging normaal.
Verzoeke contant te betalen. Rekenend
op Uw aller medewerkingc

Hoogachtend,
C. PELS

GEDIPLOMEERD PEDIGURE

Mevr.F.Brouwer, Broekermeerdyk 6,
Broek in Waterland,tel^02903-^12.

•Eehandeling na afspraak,OOK AAN HUIS!

• B E R, K E F F
Laan '4^, voor RIJWIELEN en BROMFIETSEN

100% S E R V I G E ! I i

CAFE - RESTAURANT "GONGORDIA"

Verzorgt Uw VERGADERINGEN, RECEPTIES,
BRDILOFTEN en PARTIJEN.

Gezellige intieme sfeer!.;-
Zeer billijke prijzen;

Beleefd aanbevelend.,G.DE VRIES.

D A M E S •

U alien stelt het zeer op'prijs, dat U
goed en vakkundig behandeld wordt en
het kapsel krijgt dat goed by' U past.
Gun U daarom heerlijk' de -tijd cm
gezellig naar DAMESKAPSALON" "EMMy"

toe te komen.

Belt U s.v.p. voor eeri afispraak.
tel.366. •

VOOR AL UW VERZEKERINGEN.

Administratie- en Assurantiekantoor

Jb.K. HONINGH en J. HOUTKOOP

Parallelweg 17iBroek in Waterland.
telefoon: 02903 - 269
V/ettelyke aansprakelijkheid ;0ngevallen;
Ziekte; Invaliditeit; Brand: Inbraak;
Storm; Bedrijfsschade; Ziektekosten;
Pleziervaartuigen; Auto; Motor; Brom-
fietsj Glas; Inboedels,woonhuizen,
v/inliiels op totaalpolis; Reis- en bagage
Leveneverzekering; Arbeidsongeschikt-
hied; Caravans.

SLIJTERIJ "GONGORDIA"

Dorpsstraat 3i tel.206 (zie etalage)
Nu ook verkrygbaar goedkoop gedistil-
leerd., U belt 206 en wy komen ! 1 !


